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 תיִׁשאֵרְּב

 גנּופַאשַאּבטלעװ

 ןדִעִנ ןּופ גנּוצנַאלּפ יד

 גנַאלש יד

 ךֶמֶל .לבָה ןוא ןיק
 ןעמָדָא ךָאנ תורֹוד יד

 דרע רעד ןּופ טייקידניז יד

 הָבָּת יד

 לוּבַמ רעד

 לוּבַמ ןּופ ףוָס רעד

 ןניוּבנעער רעד .ןחנ טימ דנּוּב סטָאג

 ןַענַּכ טלישרַאפ חנ .ןיז סחנ

 רעקלעפ יד ןּופ גנּולײטעצ יד

 לבָּב ןּופ םערּוט רעד

 ןעמהרבַא ויּב ןעמש ןּופ תורֹוד יד

 ןַעַנּכ ןייק טמּוק םהרבַא

 םִיַרצִמ ןייק טרעדנַאװ םהרבַא

 ןטֹול ןּופ ךיז טדייש םהרבַא .ןַעַנּכ ןיא קירּוצ םהרבַא

 םיכלמ ריפ יד טימ המחלמ סמהרבַא

 ןעמהרבַא טימ דנּוּב סטָאג

 רֶנָה ןּוא הרׂש

 ןלַמ ןּופ טָאּבעג סָאד

 ןרעוו ןרָאּבעג טעו קחצי זַא גָאזנָא רעד

 ןעמהרבַא ּוצ ןעמּוק רענעמ יירד

 םֹודס ןּופ ףָארטש יד ןָא טגָאז טָאג
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 רעטכעט ענייז ןּוא טֹול .םֹודס ןּופ גנורעטשעצ יד

 םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןיא םהרבַא

 ןרָאּבעג טרעוו קחצי

 ןרֶגֶה סױרַא טּביײרט הרׂש

 םיּתשִלּפ יד ןּופ ךלמ ןטימ דנּוּב ַא טסילש םהרבַא

 ןקחצי ןייז בירקמ ןעמהרבַא טסייה טָאג

 החּפשמ סרֹוחָנ

 ןהֵרׂש ןּופ הרּובק ןּוא טיוט

 םִיַרהַנ-םַרַא ןייק ןרֶנֶעיַלֲא טקיש םהרבַא

 טוט סמהרבַא .רעדניק סמהרבַא

 ןלאֵעָמשִי ןּופ רעדניק יד

 וָׂשֵע ןּוא בקעי

 םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןיא קחצי

 הכרּב סרעטָאפ ןייז סױרַא טגירק בקעי

 ןוָׂשֵע ןּופ טפיולטנַא בקעי

 םולח סבקעי

 האל ןּוא לחר .ןענֶבָל ייּב בקעי

 רעדניק סבקעי

 ןענְבָל ןּופ ןיול סבקעי .ןענֶבָל ןּופ ןײגקעװַא ליוו בקעי

 טפיולטנַא בקעי

 ןוָׂשֵע ּוצ םיחולש טקיש בקעי

 ךַאלמ ַא טימ ףמַאק סבקעי

 ןוָׂשֵע טימ שינעגעגַאּב סבקעי

 המקנ סרעדירּב עריא .הניד

 טוט סקחצי ןּוא ,סלחר ,סהָרֹובד

 ןוָׂשֵע ןופ ןעמַאטשּפָא יד

 םיא ןפיוקרַאפ רעדירּב יד .תומֹולַח ספסֹוי

 הדוהי ןּוא רֶמָּת

 ּבייוו סרַפיטֹוּפ
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 שינעקנעפעג ןיא תומֹולַח רֵתֹוּפ זיא ףֵסֹז

 גנּוּביהרעד ספסֹוי .םולח סהערַּפ

 םִיַרצִמ ןייק ןעמּוק רעדירּב ספסֹוי

 םִיַרצִמ ןיא לָאמ ןטייווצ םּוצ רעדירּב ספסֹוי

 רעדירּב ענייז ּוצ ךיז טנעקרעד ףסֹוי

 םִיַרצִמ ןייק טמּוק בקעי

 ןהערַּפ רַאפ בקעי

 ׂ רעננּוה רעד

 ןרעטלע ענייז ןּבעל ןגייל םיא לָאז עמ טעּב בקעי

 רעדניק ספסֹוי טשטנעּב בקעי

 טיוט ןּוא הָאְוַצ ןייז .ןיז ענייז ּוצ הכרּב סבקעי

 הרובק סבקעי

 טוט ןּוא רעטלע ספסֹוי
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 תיִשאֵרְּב ןּופ תורדֶס

 (ּבײהנָא ןיא תיִׁשאֵרְּב

 ֲֹנ

 הד יי ליל
 (זיוװַאּב ךיז טָאה) ארי

 הרָׂש ןּופ ןּבעל סָאד) הָרָׂש יַײַח

 עטכישעג יד תֹודְלֹוּת
 ןעגנַאגעגסױרַא זי אֵציו

 (טקישעג טָאה חַָלַׁשיַ
 ןסעועג יא בֵׁשּיו

 (ףוָס םּוצ) ץֵקִמ

 (טנענעג טָאה) ׁשֵּנִּיַ

 (טּבעלעג טָאה) יִחְיַו
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 תיִׁשאֵרְּב

 .דרע יד ןּוא למיה םעד ןפַאשַאּב טָאג טָאה ּבײהנָא ןיאי א
 שינרעטצניפ ןּוא ,קידייל ןּוא טסיוו ןעוװעג זיא דרע יד ןּואי

 טָאה טָאג ןּופ טסייג רעד ןּוא ,םוָהּת ןופ טכיזעג ןפיוא ןעוװעג זיא
 .ןרעסַאװ יד ןּופ טכיועג ןפיוא טּבעװשעג

 ןרָאװעג זיא סע ןּוא .טכיל ןרעוו לָאז :טגָאזעג טָאג טָאהי = |
 ןוא ;טּוג זיא סע ןַא טכיל סָאד ןעועג טָאה טָאג ןּוא* .טכיל
 ןשיװצ ןּוא טכיל םעד ןשיװצ טדײשעגרעדנַאנַאפ טָאה טָאג
 ,גָאט טכיל סָאד ןפורעג טָאה טָאג ןּוא* .שינרעטצניפ רעד
 ןעװעג זיא סע ןּוא .טכַאנ ןפורעג רע טָאה שינרעטצניפ יד ןּוא
 .נָאט ןייא ,ןגרָאמירפ ןעװעג זיא סע ןּוא ,טנװָא

 ןּופ ןטימ ןיא טײרּפשסױא ןַא ןרעוװ לָאז :טנָאזעג טָאג טָאה"
 ןּוא ןרעסַאװ ןשיװצ ןדײשרעדנַאנַאפ לָאז רע ןּוא ,ןרעסַאװ יד
 טָאה ןּוא ,טײרּפשסױא םעד טכַאמעג טָאה טָאג ןּואי .ןרעסַאװ
 "סיוא םעד רעטנּוא סָאװ ןרעסַאװ יד ןשיװצ טדיײשעגרעדנַאנַאפ
 .טײרּפשסױא םעד רעּביא סָאװ ןרעסַאװ יד ןשיװצ ןּוא טײרּפש
 -סיוא םעד ןפורעג טָאה טָאג ןּוא* .ןעשעג יװַא זיא סע ןּוא
 ןעװעג זיא סע ןּוא ,טוװָא ןעװעג ויא סע ןּוא .למיה טײרּפש
 .נָאט ןטייווצ ַא ,ןגרָאמירּפ

 ןּופ ןרעסַאװ יד ןעלמַאזנייַא ךיז ןלָאז :טגָאזעג טָאנ טָאה'
 .השּבי יד ןזײװַאּב ךיז לָאז ןּוא ,טרָא ןייא ןיא למיה ןרעטנּוא
 ,דרע השּבי יד ןפּורעג טָאה טָאג ןּוא* .ןעשעג ױזַא זיא סע ןּוא
 ןוא .ןעמי ןפורעג רע טאה ןרעסַאװ יד ןּופ גנּולמַאזנײַא יד ןּוא
 .טּוג זיא סָאד זַא ןעזעג טָאה טָאג
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 ,וָארג ןוָארגסױרַא דרע יד לָאז :טגָאועג טָאג טָאהיי
 ןגָארט סָאװ רעמיוּבטכּורפ ,ןעמָאז סױרַא טיג סָאװ ץכַאטײרק
 ןעמָאז רעייז סָאװ ,םינימ ערעייז טול דרע רעד ףיוא טכּורפ
 -סורַא טָאה דרע יד ןּוא* .ןעשעג יװזַא זיא סע ןּוא .ייז ןיא זיא
 ענייז טול ןעמָאז סױרַא טיג סָאװ ץכַאטײרק ,זָארג טכַארּבעג
 זיא ןעמָאז רעייז סָאװ ,טכּורפ ןגָארט סָאװ רעמיוּב ןּוא ,םינימ
 יא סָאד זַא ןעועג טָאה טָאג ןּוא .םינימ ערעייז טול ,ייז ןיא
 ,ןגרָאמירפ ןעװעג זיא סע ןּוא ,טנװָא ןעװעג זיא סע ןּוא* .טּונ
 .נָאט ןטירד א

 "סיוא םעד ןיא רעטכיל ןרעװ ןלָאז :טנָאזעג טָאג טָאה;*
 ןשיוװצ ןּוא גָאט םעד ןשיװצ ןדיײשוצרעדנַאנַאפ ,למיה ןּופ טײרּפש
 ןוא ,ןטייצ רַאפ ןּוא סנכייצ רַאפ ןייז ןלָאז יז ןּוא ,טכַאנ רעד
 םעד ןיא רעטכיל רַאפ ןייז ןלָאז יז ןּוא* .ןרָאי ןּוא געט רַאפ
 זיא סע ןּוא .דרע רעד ףיוא ןטכייל ּוצ ,למיה ןּופ טײרּפשסױא
 :רעטכיל עסיורג ײװצ יד טכַאמעג טָאה טָאג ןּואי* .ןעשעג ױזַא
 ןּוא ,גָאט ןּופ גנוקיטלעװעג רעד רַאפ טכיל ערעסערג סָאד
 ;טכַאנ רעד ןּופ גנוקיטלעװעג רעד רַאפ טכיל ערענעלק סָאד
 םעד ןיא טצעזעגנײרַא יז טָאה טָאג ןּוא* .ןרעטש יד ןּוא
 ּוצ ןּוא* ,דרע רעד ףיוא ןטכייל ּוצ ,למיה ןּופ טײרּפשסױא
 ןוא ,טכַאנ רעד רעּביא ןּוא גָאט םעד רעּביא ןקיטלעװעג
 רעד ןשיװצ ןּוא טכיל םעד ןשיװצ ןדײשּוצרעדנַאנַאפ
 סע ןּוא* .טּוג זיא סָאד זַא ןעזעג טָאה טָאג ןּוא .שינרעטצניפ
 .גָאט ןטריפ א ,ןגרָאמירפ ןעוועג זיא סע ןּוא ,טנװָא ןעוװעג זיא

 ַא ןענעמדיװ רעסַאװ סָאד לָאז :טנָאזעג טָאג טָאה"
 ןעילפ ןלָאז ןעלניופ ןּוא ,ןשינעפעשַאּב עקידעּבעל ןּופ גנונעמדיוו
 ןוא* .למיה ןּופ טײרּפשסױא ןעיירפ ןרעּביא ,דרע רעד ףיוא
 עקידעּבעל עלַא ןּוא ,תויח-םי עסיורג יד ןפַאשַאּב טָאה טָאג
 טנעמדיוװעג טָאה רעסַאװ סָאד סָאװ ,ןכירק סָאװ ןשינעפעשַאּב
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 ערעייז טול ןעלגיופ עטלגילפעג עלַא ןּוא ,םינימ ערעיײז טול
 .טּוג זיא סָאד זַא ןעזעג טָאה טָאג ןּוא .םינימ

 טרעּפכּורפ :ןגָאז ּוצ יװַא ,טשטנעּבעג ייז טָאה טָאג ןּואי
 ןוא ,ןעמי יד ןיא ןרעסַאװ יד ןָא טליפ ןּוא ,ךייַא טרעמ ןּוא ךייַא
 ןעװעג זיא סע ןּוא* .דרע רעד ףיוא ןרעמ ךיז ןלָאז ןעלניופ יד
 גָאט ןטפניפ ַא ,ןגרָאמירפ ןעװעג זיא סע ןּוא ,טנװָא

 עקידעּבעל ןעננערּבסױרַא דרע יד לָאז :טגָאזעג טָאג טָאה*
 ןוא םיצרש ןּוא תומהּב ,םינימ ערעייז טול ןשינעפעשַאּב
 .ןעשעג ױזַא זיא סע ןּוא .םינימ ערעייז טיול דרע רעד ןּופ תויח
 ערעיײז טול דרע רעד ןּופ תויח יד טכַאמעג טָאה טָאג ןּוא*
 ןופ םיצרש עלַא ןּוא ,םינימ ערעייז טול תומהּב יד ןּוא ,םינימ
 סָאד זַא ןעועג טָאה טָאג ןּוא .םינימ ערעיײז טול דרע רעד
 .טּוג זיא

 רעזדנּוא ןיא ןשטנעמ ןכַאמ רימָאל :טנָאזעג טָאג טָאה
 ןקיטלעװעג ןלָאז יז ןּוא ,שינעכײלג רעזדנּוא טול ,טלַאטשעג
 ןוא ,למיה ןּופ ןעלגיופ יד רעּביא ןּוא ,םי ןּופ שיפ יד רעּביא
 רעּביא ןּוא ,דרע רעצנַאג רעד רעּביא ןּוא ,תומהּב יד רעּביא
 טָאה טָאג ןּוא"* .דרע רעד ףיוא ןכירק סָאװ םיצרש עלַא
 טלַאטשעג רעד ןיא ;טלַאטשעג ןייז ןיא ןשטנעמ םעד ןפַאשַאּב
 יז רע טָאה הבקנ ַא ןּוא רכָז ַא ;ןפַאשַאּב םיא רע טָאה טָאג ןּופ
 .ןפַאשַאּב

 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה טָאג ןּוא ,טשטנעּבעג יז טָאה טָאג ןּואי*
 ןוא ,דרע יד ןָא טליפ ןּוא ,ךייַא טרעמ ןּוא ךייֵא טרעּפכּורפ
 רעּביא ןּוא ,םי ןּופ שיפ יד רעּביא טקיטלעװעג ןּוא ,יז טגניװצַאּב
 טכירק סָאװ ןקידעּבעל םעלַא רעּביא ןּוא ,למיה ןּופ ןעלגיופ יד
 .דרע רעד ףיוא

 ןּבעגעג ךייַא ּבָאה ךיא ,טעז :טנָאזעג טָאה טָאג ןוא*
 טכיזעג ןפיוא סָאװ ,ןעמָאז סױרַא טיג סָאװ ץכַאטײרק רעדעװטעי
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 זיא םיא ףיוא סָאװ םיוּב רעדעװטעי ןּוא ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ
 סָאד לָאז ךייַא רַאפ ;ןעמָאז סױרַא טינ סָאװ טכורפרעמיוּב ָאד
 רַאפ ןּוא ,דרע רעד ןּופ תויח עלַא רַאפ ןּוא* .ןסע םּוצ ןייז
 רעד ףיוא טכירק סָאװ ץלַא רַאפ ןּוא ,למיה ןּופ ןעלניופ עלַא
 יא ,םעטָא רעקידעּבעל ַא ָאד ןיא םיא ןיא סָאװ ,דרע
 .ןעװעג ױזַא זיא סע ןּוא .ןסע םּוצ ץכַאטײרק ןירג רעדעװטעי

 טשרע ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןעזעג טָאה טָאג ןּואי
 ןעװעג זיא סע ןּוא ,טנװָא ןעוועג זיא סע ןּוא .טּוג רעייז יא סע
 .גָאט ןטסקעז םעד ,ןגרָאמירפ
 דרע יד ןּוא למיה רעד ןרָאװעג טקידנערַאפ ןענייז יװַאי ב

 םּוצ טקידנעעג טָאה טָאג ןּוא* .ליח רעצנַאג רעייז ןּוא
 טָאה רע ןּוא ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ טעּברַא ןייז גָאט ןטעּביז
 טָאה רע סָאװ טעּברא רעצנַאג ןייז ןּופ גָאט ןטעּביז ןפיוא טּורעג
 ןוא ,גָאט ןטעּבז םעד טשטנעּבעג טָאה טָאג ןּוא* .טכַאמענ
 ןייז ןּופ טּורעג רע טָאה םיא ןיא םורָאװ ,טקילײהעג םיא טָאה
 .טכַאמעג קידנּפַאשַאּב טָאה טָאג סָאװ טעּברַא רעצנַאנ

 ןעװ דרע רעד ןּוא למיה םעד ןּופ עטכישעג יד זיא סָאדי
 רַאה רעד טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז יז
 .למיה ןּוא דרע טכַאמעג טָאה

 רעד ףיוא ןעװעג טינ ךָאנ זיא דלעפ ןּופ למיוּב ןייק ןּוא;
 ,טצָארּפשעג טינ ךָאנ טָאה דלעפ ןּופ ץכַאטיײרק ןייק ןּוא ,דרע
 רעד ףיוא ןענעגער טכַאמעג טינ טָאה רַאה רעד טָאג םּורָאװ
 ;דרע יד ןטעּברַאַאּב ּוצ ןעװעג טינ זיא שטנעמ ַא ןּוא ,דרע
 טנעלפ ןּוא ,דרע רעד ןּופ ןייגפיוא טגעלפ לּבענ ַא רָאני
 רעד טָאג טָאה' .דרע רעד ןּופ טכיזעג עצנַאג סָאד ןעקנירטנָא
 טָאה ןּוא ,דרע רעד ןּופ ּביוטש ןּופ ןשטנעמ םעד טמערּופעג רַאה
 ןוא ,ןּבעל ןּופ םעטָא ןַא רעכעלזָאנ ענייז ןיא ןזָאלּבעגנײרַא
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 רעד טָאג ןּוא* .שפנ רעקידעּבעל ַא ןרָאװעג זיא שטנעמ רעד
 טָאה ןּוא ,חרזמ ןיא ,ןֶדֵע ןיא ןטרָאג ַא טצנַאלפעג טָאה רַאה
 .טמערופעג טָאה רע סָאװ ןשטנעמ םעד טצעועגנײרַא ןטרָאד
 דרע רעד ןּופ ןצָארּפש טכַאמעג טָאה רַאה רעד טָאג ןּואי
 ךיוא ;ןסע םּוצ טּוג ןּוא ןקּוקּוצנָא קיטסולג רעמיוּב ײלרעלַא
 ןסיוו ןּופ םיוּב םעד ןּוא ,ןטרָאנ ןטימ ןיא ,ןּבעל ןּופ םיוּב םעד
 .סטכעלש ןּוא סטוו

 םעד ןעקנירטּוצנָא ןֶדֵע ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ךייט ַא ןּואי"
 ןרָאװעג זיא ןּוא ,טדיישעצ ךיז רע טָאה ןטרָאד ןּופ ןּוא ,ןטרָאג
 רעד זיא סָאד ;ןֹוׁשיּפ זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעדיי .ןלייט ריפ
 זיא ןטרָאד סָאװ ,הָליֵוַח דנַאל עצנַאג סָאד םּורַא טלנניר סָאװ
 ןטרָאד .טּונ זיא דנַאל םענעי ןּופ דלָאנ סָאד ןּואי* ;דלָאג ָאד
 ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא!= .ןיײטשלקינָא רעד ןּוא יחַלֹודּב רעד זיא
 סָאד םּורַא טלגניר סָאװ רעד זיא סָאד ;ןֹוחיג זיא ךייט ןטייוװצ
 ;לקֶדֶח זיא ךייט ןטירד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא* .ׁשּוּכ דנַאל עצנַאג
 רעטריפ רעד ןּוא .רּוׁשַא ןּופ חרזמ ּוצ טייג סָאװ רעד זיא סָאד
 .תֶרֹּפ יא סָאד ,ךייט

 טָאה ןּוא ,ןשטנעמ םעד ןעמּונעג טָאה רַאה רעד טָאג ןּוא**
 םיא ןּוא ןטעּברַאַאּב ּוצ םיא ,ןֶדֵע ןּופ ןטרָאג ןיא טצעזעגנײרַא םיא
 ,ןשטנעמ םעד טגָאזעגנָא טָאה רַאה רעד טָאג ןּואי* .ןטיה ּוצ
 רעּבָאיי ;ןסע ּוטסגעמ ןטרָאג ןּופ רעמיוּב עלַא ןּופ :ןגָאז וצ ױזַא
 ּוטסלָאז םיא ןּופ ,סטכעלש ןּוא סטּוג ןסיװ ןּופ םיוּב םעד ןּוֿפ
 ּוטסעװ ,םיא ןּופ טסע ּוד סָאװ גָאט םעד ןיא םּורָאװ ,ןסע טינ
 .ןּברַאטש רעכיז

 רעד טּוג טינ זיא סע :טנָאזעג טָאה רַאה רעד טָאג ןואי
 קילדעװ ףליהעג א ןכַאמ םיא לעװ ךיא;ןײלַא ןייז לָאז שטנעמ
 דרע רעד ןּופ טמערּופעג טָאה רַאה רעד טָאג ןּוא* .םיא רַאֿפ
 ןּוא ,למיה ןּופ ןעלניופ ײלרעלַא ןּוא דלעפ ןּופ תויח ײלרעלַא

 .לרעֿפ רעדָא ,.ןייטש רעייט ןימ ַא :ערעדנַא טול .ךעּפמיוּב עקידעקעמש ןימ ַא *
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 ,ןפּור יז טעװ רע סָאװ ןעז ּוצ ,ןשטנעמ םעד ּוצ טכַארּבעג
 עקידעּבעל ךַאלטיא ןפּור טעװ שטנעמ רעד רָאנ סָאװ ןּוא
 שטנעמ רעד טָאה* .ןעמָאנ ריא ןייז לָאז סָאד ,שינעפעשַאּב
 ,למיה ןּופ ןעלגיופ יד רַאפ ןּוא ,תומהּב עלַא רַאפ ןעמענןפּורעגנָא
 רע טָאה ןעמָדָא רַאפ רעּבָא ;דלעפ ןּופ תויח עלַא רַאפ ןּוא
 רעד טָאג טָאה"* .םיא רַאפ קילדעװ ףליהעג ַא ןענופעג טינ
 רע ןּוא ,ןשטנעמ םעד ףיוא ףָאלש ןפיט ַא ןלַאפ טזָאלעג רַאה
 ענייז ןּופ ענייא ןעמּונעגסױרַא טָאה רע ןּוא ;ןפָאלשעננייַא זיא
 טָאג ןּוא* .שיילפ טימ טרָא ריא טּפָאטשרַאפ טָאה ןּוא ,ןּפיר
 -סױרַא טָאה רע סָאװ ,ּפיר רעד ןּופ טיוּבעג טָאה רַאה רעד
 ּוצ טכַארּבעג יז טָאה ןּוא ,יורפ ַא ,ןשטנעמ םעד ןּופ ןעמונעג
 סָאד זיא לָאמ סָאד :טנָאזעג שטנעמ רעד טָאה** .ןשטנעמ םעד
 עקיזָאדיד ;שיילפ ןיימ ןּופ שיילפ ןּוא ,רענייּב עניימ ןּופ ןייּב ַא
 ירָאװעג ןעמונעג זיא יןַאמ ַא ןּופ לײװ ,יורפ ןרעװ ןפּורעג לָאז
 ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז ןַאמ א טוָאלרַאפ םּורד=* .עקיזָאדיד
 .ּבײל ןייא ןרעװ יז ןּוא ,ּבײװ ןייז ןָא ךיז טפעהַאּב ןּוא ,רעטּומ

 ןייז ןּוא שטנעמ רעד ,טעקַאנ ןעוועג עדייּב ןענייז יז ןּואי
 .ןעמעש טינ ךיז ןגעלפ יז ןּוא ,ּבײװ

 ןופ תויח עלַא ןּופ רעקיטסיל ןעװעג זיא גנַאלש יד ןּואי
 טגָאזעג טָאה יז ןּוא ,טכַאמעג טָאה רַאה רעד טָאג סָאװ א

 ןסע טינ טלָאז ריא ,טגָאזעג טָאג טָאה ןיוש-טינ :יורפ רעד ּוצ
 ;גנַאלש רעד ּוצ טגָאזעג יורפ יד טָאה ?ןטרָאג ןּופ םיוּב ןייק ןּופ
 ,ןסע רימ ןגעמ ןטרָאג ןּופ רעמיוּב יד ןּופ טכּורפ רעד ןּופ
 טָאה ןטרָאג ןטימ ןיא סָאװ םיוּב םעד ןּופ טכורפ רעד ןּופ רָאני
 ךיז טלָאז ריא ןּוא ,ןסע טינ ןופרעד טלָאז ריא :טגָאזעג טָאג
 גנַאלש יד טָאה* .ןּברַאטש ריא טעװ טסיזַא ,ןרירנָא טינ ןָארעד
 רָאנ' ,ןּברַאטש טינ ריא טעװ ןּברַאטש :יורפ רעד ּוצ טגָאזעג
 ךיז ןלעװ ,ןופרעד טסע ריא סָאװ גָאט םעד ןיא זַא סייוו טָאג

 .שיִא--הָשָא *



 תישארב ,תישארּב ןפ-ס8 ה יינ

 סטּוג ןסיװ ּוצ טָאג יװ ױזַא ןייז טעװ ריא ןּוא ,ןגיוא ערעײַא ןענעפע
 םּוצ טּוג זיא םיוּב רעד זַא ןעזעג יורפ יד טָאה" .סטכעלש ןּוא
 זיא םיוּב רעד ןּוא ,ןגיוא יד רַאפ גנּורַאג ַא זיא רע זַא ןּוא ,ןסע
 טָאה ןּוא ,טכּורפ ןייז ןּופ ןעמּונעג טָאה יז ןּוא ,ןקּוקּוצנָא קיטסּולג
 רע ןּוא ,ריא טימ ןַאמ ריא ןּבעגעג ךיוא טָאה יז ןּוא ;ןסעגעג
 ןּוא ,טנפעעג ךיז ןּבאה ןגיױא סנדייּב ערעיײז ןּואי .ןסעגעג טָאה
 טיינעגפיונוצ יז ןּבאה ;טעקַאנ ןענייז יז זַא טסּוװעג ןּבָאה יז
 .ןעלטרַאג טכַאמעג ךיז ןּוא ,רעטעלּבנגײפ

 יװ ,רַאה םעד טָאג ןּופ לוק םעד טרעהעג ןּבָאה ייז ןּוא*
 רעד ןּוא ;נָאט ןּופ טייקליק רעד ןיא ןטרָאג ןיא םּורַא טייג רע
 רַאה םעד טָאג רַאפ ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ּבײװ ןייז ןּוא שטנעמ
 ּוצ ןפּורעג רַאה רעד טָאג טָאהי .ןטרָאג ןּופ רעמיוּב יד ןשיװצ
 רע טָאהי* ?וטסיּב ּוװ :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןשטנעמ םעד
 ךיא ןּוא ,ןטרָאג ןיא לוק ןייד טרעהעג ּבָאה ךיא :טרעפטנעעג
 ךימ ךיא ּבָאה ,טעקַאנ ןיּב ךיא לײװ ,טַאהעג ארֹומ ּבָאה
 ּוד זַא טנָאזעג ריד טָאה רעװ :טנָאזעג רע טָאה** .ןטלַאהַאּב
 ריד ּבָאה ךיא סָאװ םיוּב םעד ןּופ ןסעגעג ּוטסָאה ?טעקַאנ טסיּב
 יד :טנָאזעג שטנעמ רעד טָאה"* ?םיא ןּופ ןסע ּוצ טינ טגָאזעגנָא
 םעד ןּופ ןּבעגעג רימ טָאה יז ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ ּבײװ
 .ןסעגעג ּבָאה ךיא ןּוא ,םיוּב

 ּוטסָאה סָאװ :יורפ רעד ּוצ טגָאזעג רַאה רעד טָאג טָאה*
 ,טדערעגנָא ךימ טָאה גנַאלש יד :טגָאזעג יורפ יד טָאה ?ןָאטעג ָאד
 .ןסעגעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ּוד לײװ :גנַאלש רעד ּוצ טנָאועג רַאה רעד טָאג טָאה;+
 עלַא ןשיװצ ןּופ ןטלָאשרַאפ ןייז ּוטסלָאז ,ןָאטעג סָאד טסָאה
 - ךיוּב ןייד ףיוא ;דלעפ ןּופ תויח עלַא ןשיװצ ןּופ ןּוא ,תומהּב
 .ןּבעל ןייד ןּופ געט עלַא ןסע ּוטסלָאז ּביוטש ןּוא ,ןייג וטסלָאז
 רעד ןשיװצ ןּוא ריד ןשיװצ ןכַאמ ךיא לעװ טּפַאשטנייפ ַא ןּוא*
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 טעװ רע ;ןעמָאז ריא ןשיוװצ ןּוא ןעמָאז ןייד ןשיװצ ןּוא ,ױרֿפ
 .טירט ןיא ןפערט םיא טסעװ ּוד ןּוא ,ּפָאק ןיא ןפערט ךיד

 ןייד ןרעמ ךיא לעװ ןרעמ :טנָאזעג רע טָאה יורפ רעד ּוצ*
 ןרעּבעג ּוטסעװ םירּוסי טימ ;שינעײװגָארט ןייד ןּוא שינרעטַאמ
 טעװ רע ןּוא ,גנּוטסולג ןייד ןייז טעװ ןַאמ ןייד ּוצ ןּוא ,רעדניק
 .ריד רעּביא ןקיטלעװענ

 טרעהענּוצ טסָאה ּוד לי :טגָאזעג רע טָאה ןעמָדָא ּוצ ןּואוי
 ךיא סָאװ םיוּב םעד ןּופ ןסעגענ ןּוא ,ּבײװ ןייד ןּופ לוק םעד וצ
 לָאז ;ןסע טינ םיא ןּופ טסלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגָאזעגנָא ריד ּבָאה
 ּוטסלָאושינרעטַאמ טימ ;ןגעװטעניײד ןּופ ןטלָאשרַאפ ןייז דרע יד
 ןּוא רענרעד ןּוא= .ןּבעל ןייד ןּופ געט עלַא ריא ןּופ ןרענ ךיז
 ןסע טסלָאז ןּוא ,ןצָארּפש ןכַאמ ריד יז לָאז סקעװעג קיכעטש
 םינּפ ןײד ןּופ סײװש םעד טימ* .דלעפ ןּופ ץכַאטײרק
 ליײוו ;דרע רעד ּוצ םּוא ךיז טסרעק ּוד ויּב ,טיורּב ןסע ּוטסלָאז
 ּוצ ןּוא ,ּוטסיּב ּביוטש םורָאװ ;ןרָאװעג ןעמונעג ּוטסיּב ריא ןּופ
 .ןרעקמּוא ךיז וטסלָאז ּביוטש

 ּבייוו ןייז ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה שטנעמ רעד ןּואי
 .ןקידעּבעל םעלַא ןּופ רעטּומ יד ןעװעג זיא יז לײװ ,"הָוַח

 רַאפ ןּוא ןעמָדָא רַאּפ טכַאמעג טָאה רַאה רעד טָאג ןּואיי
 .טדײלקַאּב יז טָאה ןּוא ,לעפ ןּופ ךַאלדמעה ּבײװ ןייז

 זיא שטנעמ רעד ,עז :טנָאזעג טָאה רַאה רעד טָאג ןּואיי
 ןוא ,סטכעלש ןּוא סטּוג ןסיװ ּוצ ודנּוא ןּופ רענייא יװ ןרָאװעג
 ךיוא ןעמענ ןּוא ,טנאה ןייז ןקערטשסיוא ךָאנ רע ןעק דנּוצַא
 ןּבעל טעװ ןּוא ,ןסע טעװ רע ןּוא ,ןּבעל ןּופ םיוּב םעד ןּופ
 םעד ןּופ טקישעגסױרַא םיא רַאה רעד טָאג טָאה .קיּביײא
 ןטרָאד ןוּפ זיא רע סָאװ ,דרע יד ןטעּברַאַאּב ּוצ ,ןֶדֵע ןּופ ןטרָאג
 ;ןשטנעמ םעד ןּבירטעגסױרַא טָאה רע ןּוא* .ןרָאװעג ןעמונעג
 ןְּדִע ןּופ ןטרָאג םעד ןּופ חרומ ןיא טצעזעגנײרַא טָאה רע ןּוא

 .ןבעל א
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 ןטיה ּוצ ,ךיז טיירד סָאװ דרעװש עקימַאלפ יד ןּוא ,םיבּורּכ יד
 .ןּבעל ןּופ םיוּב םּוצ געװ םעד

 זיא יז ןּוא ,ןהָוַח ּבײװ ןייז טנעקרעד טָאה שטנעמ רעד ןּואי יד
 טָאה יז ןּוא ,ןעניק ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט

 טָאה יז ןּוא" .טָאג ךרּוד ןַאמ ַא יןגירקעג ּבָאה ךיא :טנָאזעג
 .ןעלבֶה רעדּורּב ןייז-ןרָאּבעג רעדיװ

 ןעװעג זיא ןיק ןּוא ,ףָאש ןּופ ךּוטסַאּפ ַא ןעװעג זיא לבָה ןּוא
 ןּופ ףיולרַאפ ַא ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא* .רעטעּברַאדרע ןַא
 ַא דרע רעד ןּופ טכּורפ רעד ןּופ טכַארּבעג ןַיק טָאה ,געט
 יד ןּופ טכַארּבעג טָאה ךיוא רע ,לבָה ןּוא* .טָאג ּוצ ןּברק
 טָאג ןּוא .עטסטעפ ערעייז ןּופ ןּוא ףָאש ענייז ןּופ ןעגנילטשרע
 ןענִיַק ּוצ ןּוא* ,ןּברק ןייז ּוצ ןּוא ןעלבָה ּוצ טרעקעג ךיז טָאה
 רעייז ןענִיַק טָאה .טרעקעג טינ ךיז רע טָאה ןּברק ןייז ּוצ ןּוא
 טגָאזעג טָאג טָאה" .ןלַאפעגּפָארַא זיא םינּפ ןייז ןּוא ,טרעגרעעג
 ּפָארַא זיא סָאװרַאפ ןּוא ,ךיד טסירדרַאפ סָאװרַאּפ :ןענִיַק ּוצ
 ּוטסעװ ןָאט סטּוג טסעוו ּוד ּביוא ,רָאװרַאפי ?םינּפ ןייד ןלַאפעג
 טרעיוה ,ןָאט סטּוג טינ טסעװ ּוד ּביוא ןּוא ,ןרעװ ןעמונענפיוא
 ּוד רעּבָא ,גנּוטסּולג ריא זיא ריד ּוצ ןּוא ;ריט רעד ייּב דניז יד
 .ריא רעּביא ןקיטלעװעג טסנעק

 זיא סע ןּוא .ןעלבֶה רעדּורּב ןייז ּוצ טדערעג ןִיַק טָאהי
 -פיוא ןִיַק ויא ױזַא ,דלעפ ןיא ןעװעג ןענייז יז יװ ,ןעװעג
 .טעגרהעג םיא טָאה ןּוא ,ןעלבֶה רעדּורּב ןייז ןגעק ןענַאטשעג

 ?לבֶה רעדּורּב ןייד זיא ּוװ :ןענִיק ּוצ טנָאזעג טָאג טָאהי
 ןּופ רמֹוש רעד ןעד ךיא ןיּב ;טינ סײװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה
 רעד ?ןָאטעג ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג רע טָאה" ?רעדּורּב ןיימ
 .דרע רעד ןּופ רימ ּוצ טיירש טּולּב סרעדּורּב ןייד ןּופ לוָק
 טָאה סָאװ דרע רעד ןּופ ןייז ּוטסלָאז ןטלָאשרַאפ ,דנּוצַא ןּואי

 .יֵתיֵנָק א
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 ןּופ טּולּב סרעדּורּב ןייד ןעמענּוצּוצ ליומ ריא טכַאמענפיוא
 ריד יז לָאז ,דרע יד ןטעּברַאַאּב טסעװ ּוד זַא* .טנַאה ןייד
 .דרע רעד ףיוא ןייז וטסלָאז דַנויעַנ ;טּפַארק ריא ןּבעג טינ רעמ
 -רעּבירַא סיורג ּוצ זיא ףָארטש ןיימ :טָאג ּוצ טנָאזעג ןִיק טָאהי
 טכיועג םעד ןּופ ןּבירטרַאפ טנייה ךימ ּוטסָאה טָא* .ןגָארטּוצ
 ךיא ןּוא ,ןגרָאּברַאפ ןייז ךיא לעװ םינּפ ןייד ןּופ ןּוא ,דנַאל ןּופ
 טפערט סע רָאנ-רעװ ,ןייז טעװ ;דרע רעד ףיוא דַנודענ ןייז לעװ
 םּורד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאנ טָאה" .ןענרהרעד ךימ טעװ ךימ
 ןּופ המקנ ןרעוו ןעמונעג ךַאפנּביז לָאז ןענִיק טעגרה סע רָאנ-רעװ
 סָאװ רענייק זַא ,ןכייצ ַא ןעניק טכַאמעג טָאה טָאג ןּוא .םיא
 .ןגָאלשרעד טינ םיא לָאז ,םיא טפערט

 ךיז טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןִיק ןּואי*
 טָאה ןִיק ןּוא= .ןֶדֵע ןּופ חרומ ןיא ,ײדֹונ דנַאל ןיא טצעזַאּב
 טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ּביײװ ןייז טנעקרעד
 ןפורעג טָאה ןּוא ,טָאטש ַא טיוּבעג טָאה רע ןּוא .ןכֹונַח ןרָאּבעג
 .ךּונַח ,ןוז ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד יװ ױזַא טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד
 טָאה דָריִע ןּוא ,דֶריִע ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא ןכֹונַח ייּב ןּואי*
 ןוא ,ןלֵאָשּותמ ןרָאּבעג טָאה :לָאיוחמ ןּוא ,ןלָאַוחמ ןרָאּבעג
 ײװצ ןעמונעג ךיז טָאה ְךֶמָל ןּוא* .ןכֶמָל ןרָאּבעג טָאה לֵאָשּותמ
 ןעמָאנ רעד ןּוא ,הָדָע ןעװעג זיא רענייא ןּופ ןעמָאנ רעד ;רעּבײװ
 זיא רע ;ןלָבָי ןרָאּבעג טָאה הָדָע ןּוא* .הָלִצ רעטייװצ רעד ןּופ
 ןּבָאה ןּוא ןטלעצעג ןיא ןציז סָאװ יד ןּופ רעטָאפ רעד ןעװעג
 זיא רע ;לֵבּוי ןעוועג זיא רעדּורּב ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא** .יפ
 ַא ןּוא ףרַאה ַא ןטלַאה סָאװ עלַא ןּופ רעטָאפ רעד ןעװעג
 םעד ,ןענִיק-לֵבּוּת ןרָאּבעג טָאה ךיוא יז ,הָלֶצ ןּואי .טיילפ
 יד ןּוא ;גייצעגנזייא ןּוא -רעּפוק ײלרעלַא ןּופ רעפיילשסיוא
 .הָמֵעַנ ןעװעג זיא ןענִיק-לֵבּוּת ןּופ רעטסעװש

= 

 :רעּבײװ ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ְּךֶמֶל ןּואי

 .לֵאיָיְחמ :טסקעט ןיא - :שינעלגָאװ *
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 ,לוק ןיימ טרעה ,הָלִצ ןּוא הָדָע
 ;טרָאװ ןיימ טמענרַאפ ,ןכֶמָל ןּופ רעּבײװ
 ,דנּוװ ןיימ רַאפ ןַאמ ַא עגרה ךיא םורָאװ
 ;ליּב ןיימ רַאפ לגניא ַא ןּוא
 ,המקנ ןענִיק רַאפ ןעמונעג טרעװ ךַאפנּביז לייװ:

 .קיצעּביז ןּוא ןּביז רעּבָא ןכֶמָל רַאפ
 טָאה יז ןּוא ,ּבײװ ןייז טנעקרעד רעדיװ טָאה םָדָא ןוא

 טָאה טָאג, :לײװ ,תֵש ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג
 טָאה ןַיק זַא ,ןעלבֶה טָאטשנָא ןעמָאז רעדנַא ןַא "טרעשַאּב רימ
 ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא ךיוא םיא ייּב ,ןתֵש ייּב ןּוא* ."טעגרהעג םיא
 טָאה לָאמסנעד .ששֹונָא ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז ַא
 .הוהי ןעמָאנ םעד ּוצ ןפּור ןּביױהעגנָא ןעמ

 טָאג ןעוו :ןעמָדָא ןּופ ןטרּוּבעג יד ןּופ ְךּוּב סָאד זיא סָאד' ןד
 רעד ןיא םיא רע טָאה ,ןשטנעמ םעד ןפַאשַאּב טָאה

 יז רע טָאה הבקנ ַא ןּוא רכָז ַאי ;טכַאמעג טָאג ןּופ שינעכײלנ
 רעייז ןפּורעג טָאה ןּוא ,טשטנעּבעג ייז טָאה רע ןּוא ,ןפַאשַאּב
 ןוא* .ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז יז סָאװ גָאט םעד ןיא ,שטנעמ ןעמָאנ
 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד ןּוא טרעדנוה טּבעלעג טָאה םֶדָא
 טָאה ןּוא ,טלַאטשעג ןייז יװ ױזַא ,שינעכײלג ןייז ןיא ןּוז ַא
 יװ םעדכָאנ ןעמָדָא ןּופ געט יד ןּוא* .תֵש ןעמָאנ ןייז ןפורעג
 ןּוא ;רָאי טרעדנוה טכַא ןעװעג ןענייז ,ןתֵש ןרָאּבעג טָאה רע
 םֶדָא סָאװ געט עלַא ןּוא* .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע
 קיסיירד ןּוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעװעג ןענייז ,טּבעלעג טָאה
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי

 ןּוא ,רָאי ףניפ ןּוא רָאי טרעדנוה טּבעלעג טָאה תֶׁש ןּוא*
 רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה תַש ןּואי .ןשֹונָא ןרָאּבעג טָאה
 רע ןּוא ;רָאי ןּביז ןּוא רָאי טרעדנּוה טכַא ,ןשֹונָא ןרָאּבעג טָאה

 .תֶש *
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 ןענייז ןתֵש ןּופ נעט עלַא ןּוא* .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי ףלעווצ ןּוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעווענ

 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיצניינ טּבעלעג טָאה ׁשֹונָא ןּואי
 ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה ׁשֹונָא ןּואי* .ןענניק
 ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי ןצפּופ ןּוא רָאי טרעדנוה טכַא ,ןענְניִק
 ןיינ ןעװעג ןענײז ןשֹונָא ןּופ געט עלַא ןּוא= .רעטכעט ןּוא ןיז
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי ףניפ ןּוא רָאי טרעדנוה

 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיצעּביז טּבעלעג טָאה ןָניִק ןּוא
 טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה ןְניִק ןוא* .ןלַאלַלהַמ
 רע ןּוא ;רָאי קיצרעפ ןּוא רָאי טרעדנּוה טכַא ,ןלַאללהַמ ןרָאּבעג
 ןענייז ןענְניִק ןופ געט עלַא ןּוא* .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי ןעצ ןּוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעוװעג

 ןּוא ,רָאי קיצכעז ןּוא ףניפ טּבעלעג טָאה לֵאלַלהַמ ןּוא;*
 יו םעדכָאנ טּבעלעג טָאה לַאללהַמ ןּואי* .ןדֶרָי ןרָאּבעג טָאה
 ;רָאי קיסיירד ןּוא רָאי טרעדנוה טכַא ,ןדֶרָי ןרָאּבעג טָאה רע
 ןּופ געט עלַא ןּואי .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא
 קיצניינ ןּוא ףניפ ןּוא רָאי טרעדנוה טכַא ןעװעג ןענייז ןלַאלַלהַמ
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי

 קיצכעז ןּוא ייווצ ןּוא רָאי טרעדנוה טּבעלעג טָאה דֶרָי ןּוא
 םעדכָאנ טּבעלעג טָאה דֶרָי ןּוא* .ןכֹונַח ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי
 טָאה רע ןּוא ;רָאי טרעדנּוה טכַא ,ןכֹונַח ןרָאּבעג טָאה רע יװ
 ןעוועג ןענייז ןדִרָי ןּופ געט עלַא ןּוא= .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג
 זיא רע ןּוא ;רָאי קיצכעז ןּוא ײװצ ןּוא רָאי טרעדנוה ןיינ
 .ןּברָאטשעג

 טָאה ןּוא ,רָאי קיצכעז ןּוא ףניפ טּבעלעג טָאה ךֹונַח ןּואי
 םעדכָאנ טָאג טימ ןעננַאגעג זיא ךֹונַח ןּוא= .ןחַלָשּותמ ןרָאּבעג
 טָאה רע ןּוא ;רָאי טרעדנּוה ירד ,ןחֹלָשּותמ ןרָאּבעג טָאה רע יו
 ןעוועג ןענייז ןכֹונַח ןּופ נעט עלַא ןּוא= .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג
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 ויא ְךֹונַח ןּוא** .רָאי קיצּכעז ןּוא ףניפ ןּוא רָאי טרעדנוה ירד
 טָאה טָאג םורָאװ ,ןרָאװעג טינ זיא רע ןּוא ;טָאג טימ ןעגנַאגעג
 .ןעמּונעגּוצ םיא

 ןוא ןּביז ןּוא רָאי טרעדנּוה טּבעלעג טָאה חַלָשּותמ ןּוא=
 טָאה חַלָׁשּותמ ןּוא= .ןכֶמָל ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי .קיצּכָא
 רָאי טרעדנּוה ןּביז ,ןּכָמָל ןְרָאְּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי קיצכַא ןּוא ייווצ ןּוא
 רָאי טרעדנּוה ןיינ ןעוװעג ןענייז ןחַלָשּותמ ןּופ געט עלַא ןואש
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי קיצכעז ןּוא ןיינ-ןּוא

 קיצכַא ןּוא ייווצ ןּוא רָאי-טרעדנּוה טּבעלעג טָאה ךֶמָל ןּוא*
 ,חֹנ ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא* .ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי
 רעודנוא רַאפ המחנַא ןייז זדנוא טעװ רעקיזָאדרעד :ןגָאזּוצ יװַא
 ןגעוו ןּופ ,טנעה ערעזדנוא ןּופשינרעטַאמ רעד רַאפ ןּוא ,טעֶּבְרַא
 טָאה ְךֶמָל ןּוא* .ןטלָאשרַאפ יז טָאה טָאג סָאװ דרע רעד
 רָאי טרעדנוה ףניפ ,ןחנ ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי קיצניײינ ןּוא ףניפ ןּוא
 ןּוא רָאי טרעדנּוה ןּביז ןעװעג ןענייז ןכֶמָל ןּופ געט עלַא ןּואי
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי קיצעּביז ןּוא ןּביז

 טָאה ,טלַא רָאי טרעדנּוה ףניפ ןרָאװעג זיִא חֹנ זַא ןואי

 .ןתָפָו ןּוא ,ןעמָח ,ןעמַש ןרָאּבעג .חנ
 ןּבױהעגנָא ךיז ןְּבָאה ןשטנעמ יד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי |

 ןענַײז יז ייּב ןוא ,דרע רֶעְּד ןופ טכיועג ןפיוא ןּרעמ
 יד ןעועג "טָאג ןּופ ןיז יד ןּבָאהי ,רעטכעט ןרָאװעג ןְרָאַּבעֶ;
 ךיז ןּבָאה ייֵז ןּוא ,ןייש ןענַײז ייז זַא ןשטנעמ ןּופ רעטּכעט
 טָאהי .טליײוװרעדסיוא ןּבָאה יז רָאנךעמעװ רעּביײװ ןעמונעג =

 ןשטנעמ םעד ןיא ןּביײלּב טיִנ לָאז טסייג ןיימ :טנָאזעג טָאג =
 געט ענייז רָאנ ;שיילַּפ טרָאפ זיא רע םורָאװ ,קיּבײא ףיוִא
 .רָאי קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ןייז ןלָאז

 *םיכָאלמ לד *
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 -געט ענעי ןיא דרע רעד ףיוא ןעוועג ןענייז םיליפנ ידי
 יד ּוצ ןעמּוק ןגעלפ טָאג ןּופ ןיז יד ןעװ-ךָאנרעד ךיוא ןּוא
 סָאד ;יײז ןּופ ןרעּבעג ןגעלפ יז ןּוא ,ןשטנעמ ןּופ רעטכעט
 .ןעמָאנ ַא טימ רענעמ ,ןטייצרַאפ ןּופ סָאװ םירֹוּבינ יד ןענייז

 ויא ןשטנעמ םעד ןּופ זייּב סָאד זַא ןעזעג טָאה טָאג ןּוא*
 תובשחמ יד ןּופ גנּוטכַארט עצנַאג יד ןּוא ,דרע רעד ףיוא סיורג
 טָאה טָאג ןּוא" .גָאט ןצנַאג ַא ןזייּב םּוצ קר זיא ןצרַאה ןייז ןּופ
 רעד ףיוא ןשטנעמ םעד טכַאמעג טָאה רע סָאװ טַאהעג הטרח
 טָאג ןּוא .ןצרַאה ןייז ןיא טרעמוקַאּב ןעוועג זיא רע ןּוא ,דרע
 ּבָאה ךיא סָאװ ןשטנעמ םעד ןקעמּפָא לעװ ךיא :טנָאזעג טָאה
 זיּב ןשטנעמ ַא ןּופ ;דרע רעד ןּופ טכיזעג םעד ןּופ ,ןפַאשַאּב
 ךיא םורָאװ ;למיה ןּופ לניופ ַא ויּב ןּוא ,ץרש ַא ויּב ,המהּב ַא
 טָאה חֹנ רעּבָא* .טכַאמענ יז ּבָאה ךיא סָאװ הטרח ּבָאה
 .טָאנ ןּופ ןגיוא יד ןיא טייקילעוטײל ןענּופעג

 ַחֹנ

 ,רעטכערעגַא ןעװעג זיא חֹנ .ןחנ ןּופ עטכישעג יד זיא סָאדי
 .חנ ןעננַאועג זיא טָאג טימ ;רוָד ןייז ןיא ןַאמ רעכַאלרע
 יד ןּוא;* .תֶפֵי ןּוא ,םָח ,םֵש :ןיז ירד ןרָאּבעג טָאה חֹנ ןּואי"
 לּופ זיא דרע יד ןּוא ,טָאג רַאפ ןרָאװעג ןּברָאדרַאפ זיא דרע
 טשרע ,דרע יד ןעזעג טָאה טָאג ןּואי .טכערמּוא טימ ןרָאװעג
 ןייז ןּברָאדרַאפ טָאה ּבייל רעדעװטעי לייוו ,ןּברָאדרַאפ זיא יז
 ףוָס רעד :ןחֹנ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא* .דרע רעד ףיוא געװ
 זיא דרע יד םורָאװ ,רימ רַאפ ןעמּוקעג זיא רעּבײל עלַא ןּופ
 טימ םּוא יז גנערּב ךיא ,עז ןּוא ;ײז ךרּוד טכערמּוא טימ לּופ
 ןרעמַאק ןיא ;ץלָאהנסמיּפ ןּופ הבּת ַא ריד ךַאמ'** .דרע רעד
 קינײװעניא ןּופ ןכעּפסיוא יז טסלָאז ןּוא ,הבּת יד ןכַאמ ּוטסלָאז
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 :ןכַאמ יז טסלָאז ּוד יװ טָא ןּוא;* .ךעּפ טימ קינײװנסױא ןּופ ןּוא
 ןליײא קיצּפּופ ,הבּת רעד ןּופ גנעל יד ןלייא טרעדנּוה ירד
 ּוטסלָאז ךַאדלּביג ַא* .ךייה ריא ןלייא קיסיירד ןּוא ,טירּב ריא
 ּוטסלָאז ןטײרּב יד לייא ןַא ףיוא ןּוא ,הבּת רעד ּוצ ןּכַאמ
 הבּת רעד ןּופ גנַאגנײַא םעד ןּוא ;ןּבױא ןּופ ןקידנערַאפ יז
 ןּוא ,ןטײװצ ,ןטשרעטנוא ןא טימ ;טיײז ריא ןיא ןכַאמ ּוטסלָאז
 ַא גנערּב ךיא ,עז ,ךיא ןּואי .ןכַאמ יז ּוטסלָאז קָאטש ןטירד
 ביל רעדעװטעיןעגנערּבּוצמּוא ,דרע רעד ףיוא רעסַאװ לוּבמ
 ;למיה ןרעטנוא ןּופ ,ןּבעל ןּופ םעטָא ןַא ָאד זיא םיא ןיא סָאװ
 לעװ ךיא רעּבָא= .ןעמּוקמּוא טעװ דרע רעד ףיוא סָאװ ץלַא
 רעד ןיא ןײגנײרַא טסעװ ןּוא ,ריד טימ דנּוּב ןיימ ןלעטשפיוא
 ,רעּבײװ סניז ענייד ןּוא ,ּבײװ ןייד ןּוא ,ןיז ענייד ןּוא ּוד ,הבּת
 ,רעּבײל עלַא ןּופ ,טּבעל סָאװ ץלַא ןּופ ןּוא* .ריד טימ
 ףיוא ,הבּת רעד ןיא ןכַאלטיא ןּופ ייווצ ּוצ ןעננערּבנײרַא ּוטסלָאז
 ןלָאז הבקנ ַא ןּוא רכָז ַא ;ריד טימ ןּבעל םייּב ןטלַאהרעד ּוצ
 תומהּב יד ןּופ ןּוא ,םינימ ערעייז טיול ןעלגיופ יד ןּופ* .ןייז יז
 ערעייז טול דרע רעד ןּופ םיצרש עלַא ןּופ ,םינימ ערעייז טיול
 ּוצ ףיוא ,ריד ּוצ ןײגנײרַא ןלָאז ןכַאלטיא ןּופ ייווצ ּוצ ,םינימ
 רעדעװטעי ןּופ ריד םענ ּוד ןּוא .ןּבעל םייּב ןטלַאהרעד
 סע ידּכ ,ריד ּוצ ןייַא למַאז ןּוא ,ןסעגעג טרעוו סָאװ גרַאװנסע
 .ןסע םּוצ יז רַאפ ןּוא ריד רַאפ ןייז לָאז

 םיא טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;ןָאטעג ױזַא טָאה חנ ןּוא=
 .ןָאטעג רע טָאה ױזַא ,ןלױפַאּב

 ץנַאג ןייד ןּוא ּוד ןײרַא יג :ןחֹנ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי ן
 ןעועג ךיא ּבָאה ךיד םורָאװ ,הבּת רעד ןיא טניזעגזיוה

 ענייר עלַא ןּופ* .רוָד ןקיזָאדמעד ןיא רימ רַאפ טכערעג
 ןייז טימ סכַאלטיא ,ןּביז ןּוא ןּביז ּוצ ןעמענ ריד ּוטסלָאז תומהּב
 סכַאלטיא ,ייווצ ּוצ ,ןייר טינןענייז יז סָאװ תומהּב יד ןּופ ןּוא ;רָאּפ
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 ,ןּביז ןוא ןּביז ּוצ למיה ןּופ ןעלגיופ יד ןּופ ךיוא* .רָאּפ ןייז טימ
 ןּופ .טכיזעג ןפיוא ןעמָאז ןטלַאהרעד ּוצ ידּכ ,יז ַא ןּוא רע ןַא
 ךיא ךַאמ ,םּורַא געט ןּביז ןיא םורָאװ! .דרע רעצנַאג רעד
 ,טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ דרע רעד ףיוא ןענעגער
 בָאה ךיא סָאװ דנַאטשַאּב ןצנַאג םעד ןקעמּפָא לעװ ךיא ןּוא
 :דֶרֶע רעד ןּופ טכיזעג םעד ןּופ ,טכַאמעג

 םיא טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יױװַא ןָאטעג טָאה חֹנ ןּואי
 | .ןלױפַאּב

 לוּבמ רעד ןעוו ,טלַא רָאי טרעדנּוה סקעז ןעװעג זיא חנ ןּואי
 ןייז ןּוא ,ןיז ענַײז ןּוא ,חֹנ ןּו* .דרע רעד ףיוא ןעװעג זיא
 ןעגנַאנעגנײרא ןןענייז ,םיִא טימ ,רעּבײװ סניז ענייז ןּוא ,ּבײװ
 ןופ* .לוּבמ ןּופ רעסַאװ םעד ןגעװ ןופ ,הבּת רעד ןיא
 ןוא ,ןייר טינ ןענייז סָאװ .תומהּב יד ןּופ ןּוא ,תומהּב ענייר יד
 ןענייז ,דּרע רעד ףיֹוא טכירק סָאװ ץלַא ןּוא ןעלניופ יד ןּופ
 רכָו ַא ,הּבּת רעד ןיִא ןחנ ּוצ ןעננַאנעגנײרַא ײװצ ּוצ ייוװצ ּוצ
 .ןחֹנ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ,הבקנ ַא ןּוא

 ןופ רעסַאװ סָאד זיא ױזַא ,געט ןּביז ּוצ ןעװעג זיא סע ןּואי"
 רָאיןטסטרעדנּוה סקעז םעד ןיא* .דרע רעד ףיוא ןעװעג לוּבמ
 ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצעּביז ןיא ,שדֹוח ןטייווצ ןיא ,ןּבעל סחנ ןּופ
 ןסיורג ןופ ןלַאװק עלַא ןכָארּבענסױא ןּבָאה גָאט ןקיזָאדמעד ןיא
 ןוא= .טנפעעג ךיז ןְּבָאה לּמיִה ןּופ רעטצנעפ יד ןּוא ,םוָהּת
 קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ דרע רעד ףיוא ןעװעג זיא ןגער רעד
 .טכענ

 ,חנ ןעגנַאגעגנירַא ןענייז גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא'י*
 יירד יד ןּוא ,ּבײװ סחנ ןּוא ,ןיז סחנ ,תֶפָי ןּוא ,םָח ןּוא ,םֵש ןּוא
 תויח עלַא ןּוא ,ייז'* ;הבּת רעד ןיא ,ייז טימ ןיז ענייז ןּופ רעּבײװ
 ןּוא ,םינימ ערעייז טול תומהּב עלַא ןּוא ,םינימ ערעייז טול
 ,םינימ ערעייז טול דרע רעד ףיוא ןכירק סָאװ םיצרש עלַא
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 ךַאלטיא ,לגיופ ךַאלטיא ,םינימ ערעייז טול תופֹוע עלַא ןּוא
 ,הבּת רעד ןיא ןחנ ּוצ ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז יז ןּוא* .לגילפעג
 ןַא ָאד ויא יז ןיא סָאװ רעּבײל עלַא ןּופ ײװצ ּוצ ,יײװצ ּוִצ
 ןענייז ,ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז סָאװ יד ןּואי* .ןּבעל ןּופ םעטָא
 טָאג יװ ױזַא ,רעּבײל עלַא ןּופ הבקנ ַא ןּוא רכָז ַא ןעגנַאגעגנײרַא
 .םיא רעטניה ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג ןּוא ;ןלױפַאּב םיא טָאה

 ,דרע רעד ףיוא געט קיצרעפ ןעװעג זיא לוּבמ רעד ןּואיי
 יד ןגָארטעג ןּבָאה יז ןּוא ,טרעמעג ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא
 ןוא* .דרע רעד רעּביא ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה יז ןּוא ,הבּת
 טרעמעג רעייז ךיז ןּבָאה ןּוא ,טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד
 -רעּביױא רעד ףיוא ןעננַאנעג זיא הבּת יד ןּוא ,דרע רעד ףיוא
 רעייז רעייז ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא* .ןרעסַאװ יד ןּופ ךעלפ
 ןרָאװעג טקעדרַאפ ןענייז סע ןּוא ;דרע רעד ףיוא טקרַאטשעג
 ןלייא ןצפּופי .למיה ןצנַאג ןרעטנּוא סָאװ גרעּב עכיוה עלַא
 ןענייז גרעּב יד ןּוא ,טקרַאטשעג ןרעסַאװ יד ךיז ןּבָאה רעּבירַא
 רעדעװטעי ןעמּוקעגמּוא זיא סע ןּוא .ןרָאװעג טקעדרַאּפ
 ַא ייס ,לגיופ ַא ייס ,דרע רעד ףיוא ךיז טגעװַאּב סָאװ ּבייל
 ףיא טכירק סָאװ ץרש רעדעװטעי ַיס ,היח ַא ייס ,המהּב
 ענייז ןיא סָאװ ץלַאיי ;שטנעמ רעדעוװטעי ןּוא ,דרע רעד
 ץלַא ,םעטָא ןקידעּבעל ַא ןּופ ךיוה ַא ןעװעג זיא רעכעלזָאנ
 טקעמעגּפָא טָאה רע ןּוא .ןּברָאטשעג זיא ,השּבי רעד ףיוא סָאװ
 ןופ ,דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ דנַאטשַאּב ןצנַאג םעד
 ;למיה ןּופ לניופ ַא זיּב ןּוא ,ץרש ַא זיּב ,המהּב ַא ויּב ןשטנעמ ַא
 חַנ רָאנ ןּוא ,דרע רעד ןּופ ןרָאװעג טקעמענּפָא ןענייז יז ןּוא
 יד ןּוא* .הבּת רעד ןיא םיא טימ סָאװ יד ןּוא ,ןּבילּבעג זיא
 ןוא טרעדנּוה דרע רעד ףיוא טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ
 .געט קיצּפּופ
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 ןָא ןּוא ,תויח עלַא ןָא ןּוא ,ןחנ ןָא טכַאדעג טָאה טָאג ןּוא' ןֶד
 טָאה טָאג ןּוא ,הבּת רעד ןיא םיא טימ סָאװ ,תומהּב עלַא

 ןרעסַאװ יד ןּוא ,דרע רעד ףיוא טניװ ַא ןײנרעּבירַא טכַאמענ
 ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ ןענייז סע ןּוא* .טליטשעגנייא ךיז ןּבָאה
 ןגער רעד ןּוא ;למיה ןּופ רעטצנעפ יד ןּוא ,םוָהּת ןּופ ןלַאװק יד
 ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא* .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא למיה ןּופ
 ןרעסַאװ יד ןּוא ;דרע רעד ןּופ ןטערטּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג
 קיצפופ ןּוא טרעדנּוה ןּופ ףוָס םּוצ ןרָאװעג טרענימעג ןענייז
 ןטנצעּביז ןיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא טּורעג טָאה הבּת יד ןּוא* .געט
 ןרעסַאװ יד ןּוא* .טֶרָרַא ןּופ גרעּב יד ףיוא ,שדֹוח ןּופ גָאט
 ;שדֹוח ןטנעצ ןויּב ןרעװ טרענימעג ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה
 ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדֹוח ןטנעצ ןיא
 .גרעּב יד ןּופ ןציּפש יד

 חֹנ טָאה ,געט קיצרעפ ןּופ ףוָס םוצ ןעװעג זיא סע ןּוא"
 .טכַאמעג טָאה רע סָאװ הבּת רעד ןּופ רעטצנעפ םעד טנפעעג
 ןיה סױרַא זיא רע ןּוא ,ּבָאר םעד טקישעזסױרַא טָאה רע ןּואי
 םעד ןּופ ןרָאװעג טנקירטעגּפָא זיא רעסַאװ סָאד ויּב ,קירּוצ ןּוא
 יד ךיז ןּופ טקישעגסױרַא רע טָאה* .דרע רעד ןּופ טכיזעג
 טכיזעג םעד ןּופ ןלַאפעגּפָא ויא רעסַאװ סָאד ּביוא ןעז ּוצ ,ּבױט
 רַאפ ּורּפֶא ןייק ןענופעג טינ טָאה ּביוט יד רעּבָא* .דרע רעד ןּופ
 ,הבּת רעד ןיא םיא ּוצ טרעקענמּוא ךיז טָאה יז ןּוא ,טירטסּופ ריא
 .דרע רעצנַאג רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ןעװעג ויא רעסַאװ לייװ
 יז ןּוא ןעמונעג יז טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא רע טָאה
 טרַאװעגּפָא טָאה רע ןּוא" .הבּת רעד ןיא ךיז ּוצ טכַארּבעגנײרַא
 ּביוט יד טקישעגסױרַא רעדיוװ טָאה ןּוא ,געט ןּביז ערעדנַא ךָאנ
 ,טײצטנװָא ןיא ןעמּוקעג זיא ּבױט יד ןּוא* .הבּת רעד ןּופ
 ןוא ,ליומ ריא ןיא זיא טַאלּבטרעּבלײא ןסירעגּפָא ןַא טשרע
 .דרע רעד ןּופ ןלַאפענּפָא זיא רעסַאװ סָאד זַא טסּוװעג טָאה חֹנ
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 -סורַא טָאה ןּוא ,געט ןּביז ערעדנַא ךָאנ טרַאװעגּפָא רע טָאה*
 םיא ּוצ טרעקענמּוא טינ רעמ ךיז טָאה יז ןּוא ,ּבױט יד טקישעג
 .רעדיוו

 ןטשרע ןּוא טרעדנוה סקעז םעד ןיא ןעװעג זיא סע ןואי
 ּפָא זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא ,רָאי
 טָאה חֹנ ןּוא ,דרע רעד ןּופ רעסַאװ סָאד ןרָאװעג טנקירטעג
 ,ןָאטעג קּוק ַא טָאה ןּוא ,הבּת רעד ןּופ קעד םעד ןעמונענּפָארַא
 ןטײװצ ןיא ןּוא* .ןקורט זיא דרע רעד ןּופ טכיזעג סָאד טשרע
 -סיוא זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןיא ,שדֹוח
 .דרע יד ןרָאװעג טנקירטעג

 סױרַא יינ* :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןחֹנ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא*
 רעּבײװ יד ןּוא ,ןיז ענייד ןּוא ,ּבײװ ןייד ןּוא ,ּוד ,הבּת רעד ןּופ
 סָאװ ךַאז עקידעּבעל רעדעװטעיי* .ריד טימ ,ןיז ענייד ןּופ
 ייס ,המהּב ַא ייס ,לניופ ַא ייס ,רעּבײל עלַא ןּופ ,ריד טימ
 סױרַא גנערּב ,דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ ץרש רעדעװטעי
 ךיז ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןענעמדיװ ךיז ןלָאז יז ןּוא ,ךיז טימ
 .דרע רעד ףיוא ןרעמ ןּוא ןרעּפכּורפ

 ןוא ,ּבײװ ןייז ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ,חֹנ ןעגנַאנעגסױרַא זיאי
 רעדעװטעי ,היח רעדעװטעי* .םיא טימ ,רעּבײװ סניז ענייז
 רעד ףיוא ךיז טנעװַאּב סָאװ ץלַא ,לגיופ רעדעװטעי ןּוא ,ץרש
 רעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא .ןענייז ,תוחּפשמ ערעיײז טול ,דרע
 טָאה רע ןּוא ,טָאג ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג טָאה חֹנ ןּוא" .הבּת
 ןּוא ,ןעלגיופ ענייר עלַא ןּופ ןּוא ,תומהּב ענייר עלַא ןּופ ןעמונעג
 טָאג ןּוא" .חּבומ ןפיוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבענפיוא טָאה
 ןיא טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא ,חיר ןקַאמשעג םעד טקעמשעג טָאה
 ןּופ דרע יד ןטלישרַאפ טינ רעדיוװ רעמ לעװ ךיא :ןצרַאה ןייז
 סנשטנעמ םעד ןּופ גנוטכַארט יד םורָאװ ;ןשטנעמ םעד ןגעװ
 רעדיװ רעמ לעװ ךיא ןּוא ;ןָא טנגוי ןייז ןּופ טכעלש זיא ןצרַאה
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 .ןָאטעג ּבָאה ךיא יװ יװַא ,טּבעל סָאװ ץלַא ןגָאלשרעד טינ
 ןּוא ,טינש ןּוא גנואייז לָאז ,דרע רעד ןּופ געט יד יװ גנַאל יװַאי
 טינ ,טכַאנ ןּוא גָאט ןּוא ,רעטניוו ןּוא רעמּוז ןּוא ,ץיה ןּוא טלעק
 .ןרעהפיוא

 יז ּוצ טָאה ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ןחנ טשטנעּבעג טָאה טָאג ןּואי ןה
 ןָא טליפ ןּוא ,ךייַא טרעמ ןּוא ךייַא טרעּפכּורפ :טגָאזעג

 ףיוא ןייז לָאז קערש רעייַא ןּוא ארֹומ רעיײַא ןּוא"* .דרע יד
 ןופ לניופ רעדעװטעי ףיוא ןּוא ,דרע רעד ןּופ היח רעדעװטעי
 ןשיפ עלַא ףיוא ןּוא ,טנעמדיוו דרע יד סָאװ ץלַא ףיוא ,למיה
 סָאװ ץלַא* .ןּבעגעגרעּביא יז ןענייז טנַאה רעײַא ןיא ;םי ןּופ
 יװַא ;ןסע םּוצ ךייַא רַאפ ןייז לָאז ,טּבעל סָאװ ,ךיז טגעװַאּב
 רָאנ* .ןּבעגעג ץלַא סָאד ךייַא ךיא ּבָאה ץכַאטײרק ענירג יװ
 ןוא .ןסע טינ ריא טלָאז ,טּולּב ןייז ,ןּבעל ןייז טימ שיילפ
 -פיֹוא ךיא לעװ ,תושפנ ערעייַא ןּופ ,טּולּב רעיַא ,רָאװרַאפ
 -פיוא סע ךיא לעװ היח רעכַאלטיא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ;ןענָאמ
 טנַאה רעד ןּופ ,ןשטנעמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,ןענָאמ
 ןּבעל סָאד ןענָאמפיוא ךיא לעװ ,רעדּורּב ןייז ןשטנעמ םעד ןּופ
 ,ןשטנעמ ַא ןּופ טּולּב סָאד טסינרַאפ סָאװ רעד" .ןשטנעמ ַא ןּופ
 ןיא םורָאװ ;ןרעװ ןסָאגרַאפ טּולּב ןייז ןשטנעמ ַא ךרוד לָאז
 ןואי .ןשטנעמ םעד טכַאמעג רע טָאה טָאג ןּופ טלַאטשעג רעד
 ףיוא ךייא טנעמדיוו ;ךייַא טרעמ ןּוא ךייַא טרעּפכּורּפ ,ריא
 .ריא ףיוא ךייַא טרעמ ןּוא ,דרע רעד

 ּוצ יוזַא ,םיא טימ ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןחנ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאנ ןּוא*
 טימ ןּוא ,ךייַא טימ דנּוּב ןיימ ףיוא לעטש ךיא ,עז ,ךיא ןּואי :ןגָאז
 רעקידעּבעל רעדעװטעי טימ ןּוא" ,ךייַא ךָאנ ןעמָאז רעייַא
 ייס ,המהּב ַא ייס ,לניופ ַא ייס ,ךייַא טימ סָאװ שינעפעשַאּב
 סָאװ עלַא יד ןּופ ,ךייַא טימ דרע רעד ןּופ היח רעדעװטעי
 ןופ ןכַאז עקידעּבעל עלַא ,הבּת רעד ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז
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 ,ךייַא טימ דנּוּב ןיימ ןלעטשפיוא לעװ ךיא ןּוא* .דרע רעד
 ַא ןופ רעּבײל עלַא ןרעװ ןטינשרַאֿפ טינ רעמ ןלעװ סע ןּוא
 "מוא לוּבמ ןייק ןייז טינ רעמ טעװ סע ןּוא ,רעסיוועג-לוּבמ
 ןכייצ רעד זיא סָאד :טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא* .דרע יד ןעגנערּבּוצ
 ןּוא ,ךייַא ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ ּביג ךיא סָאװ דנּוּב םעד ןּופ -

 ,ךייַא טימ סָאװ שינעפעשַאּב רעקידעּבעל רעדעוװטעי ןשיװצ
 ןיא ןָאטעגנײרַא ךיא ּבאה ןגיוּב ןיימ'* :תורֹוד עקיּביא ףיוא
 ןּוא רימ ןשיוװצ דנּוּב ןּופ ןכייצ ַא רַאפ ןייז טעװ רע ןּוא ,ןקלָאװ
 ַא ןענעקלָאװ ּוט ךיא ןעוו ,ןייז טעװ סע ןּואי* .דרע רעד ןשיװצ
 םעד ןיא ןגיוּב רעד ןוײװַאּב ךיז טעװ ױזַא ,דרע רעד ףיוא ןקלָאװ
 ןשיװצ סָאװ דנּוּב ןיימ ןָא ןענָאמרעד ךיז לעװ ךיא ןּוא** ,ןקלָאװ
 רעקידעּבעל רעדעװטעי ןשיװצ ןּוא ,ךייַא ןשיװצ ןּוא רימ
 טינ רעמ טעװ רעסַאװ סָאד ןּוא ,רעּבײל עלַא ןּופ שינעפעשַאּב
 טעװ ןגיוּב רעד ןּואי* .רעּבײל עלַא ןעננערּבּוצמּוא לוּבמ ַא ןרעװ
 ךיז ידּכ ,םיא ףיוא ןקּוק לעװ ךיא ןּוא ,ןקלָאװ םעד ןיא ןייז
 ןשיװצ ןּוא טָאג ןשיוװצ דנּוּב ןקיּבײא םעד ןָא ןענָאמרעד ּוצ
 סָאװ רעּבײל עלַא ןּופ שינעפעשַאּב רעקידעּבעל רעדעװטעי
 רעד זיא סָאד :ןחנ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא= .דרע רעד ףיוא
 רימ ןשיװצ טלעטשעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ דנּוּב םעד ןּופ ןכייצ
 .דרע רעד ףיוא סָאװ רעּבײל עלַא ןשיװצ ןּוא

 רעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ ןחנ ןּופ ןיז יד ןּוא*
 רעד יא סָאד ,םָח ןּוא ;תֶּפִי ןּוא ,םָח ,םֵש ןעװעג ןענייז ,הבּת
 ןּופ ןיז יד ןעװעג ןענייז יירד עקיזָאדיד"* .ןַעַנּכ ןּופ רעטָאפ
 .דרע עצנַאג יד טײרּפשעצ ךיז טָאה יז ןּופ ןּוא .,ןחֹנ

 טצנַאלפעג טָאה ןּוא ןעמונעג טָאה ןַאמרעקַא רעד חנ ןּוא*
 ןּוא ,ןייװ םעד ןּופ ןעקנורטעג טָאה רע ןּוא* .ןטרָאגנײװ ַא
 ,טלעצעג ןייז ןיא טקעדענּפָא ךיז טָאה ןּוא רוּכיש ןרָאװעג זיא
 - ןייז ןּופ טַײקטעקַאנ יד ןעזעג ןַעַנּכ ןופ רעטָאפ רעד םֶח טָאה



 פ י 238 חנ ,תישארּב 22

 .ןסיורד רעדירּב ײװצ ענייז טליצרעד טָאה ןּוא ,רעטָאפ
 ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,לטנַאמ ַא ןעמונעג תֶפֶי ןּוא םֵש ןּבָאה*י
 ,סכַאלײװרעטניה ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ,ןעלסקַא סנדייּב ערעייז
 טימ ,רעטָאפ רעייז ןּופ טײקטעקַאנ יד טקעדענוצ ןּבָאה ןּוא
 טײקטעקַאנ יד ןעזעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,רעטניהַא רעמינּפ ערעייז
 ןייז ןּופ טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה חנ ןּוא** .רעטָאפ רעייז ןּופ
 .ןָאטעג םיא טָאה ןּוז רערעגניא ןייז סָאװ טקרעמענ טָאה ןּוא ,ןיײו
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא=

 ,ןַענּכ ןייז לָאז ןטלָאשרַאפ
 .רעדירּב ענייז ייּב ןייז רע לָאז טכענק ןּופ טכענק ַא

 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא*
 ;םֵש ןּופ טָאג רעד הוהי ויא טּביױלעג
 .ייֵז ייּב טכענק ַא ןייז לָאז ןַעַנּכ ןּוא
 ,יָזתֶפִי טָאג לָאז ןרעטיירּברעדיי

 ;םֵש ןּופ ןטלעצעג יד ןיא ןעּור לָאז רע ןּוא
 .ייז יב טכענק ַא ןייז לָאז ןַעַנּכ ןּוא

 ןּוא רָאי טרעדנּוה ירד לוּבמ ןכָאנ טּבעלעג טָאה חֹנ ןּוא*
 ןינ ןעװעג ןענייז ןחֹנ ןופ געט עלַא ןוא" .רָאי קיצפּופ
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי קיצפופ ןּוא רָאי טרעדנּוה

 ןּוא ,םָח ,םֵש :רעדניק סחנ ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןּוא! י
 .לוּבמ ןכָאנ ןיז ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז יז ייּב ןּוא ;תֶסָי

 ןּוא ,יִדָמ ןּוא ,גֹונָמ ןּוא ,רֶמֹונ :ןעװעג ןענייז ןתֶּפָי ןּופ ןיז יד*
 :ןרָמֹוג ןּופ ןיז יד ןּוא* .סְריּת ןּוא ,ךֶשֶמ ןּוא ,לֵבּוּת ןּוא ,ןָוָי
 ,הָשילָא :ןענוי ןּופ ןיז יד ןּוא* .הָמרַנֹוּת ןּוא ,תפיר ןּוא ,זַנּכשַא
 ךיז ןּבָאה עקיזָאדיד ןּופ* .םיִנָדֹוד ןּוא ,םיּתִּכ ,שישרַּת ןּוא
 ערעייז ןיא רעקלעפ יד ןּופ ןעלודניא יד טדײשעגרעדנַאנַאפ
 ,תוחּפשמ ערעייז טול ,ןושל ןייז טול רעכַאלטיא ,רעדנעל
 .רעקלעפ ערעייז ןיא

 תָפָל--ְּתְפִיי :ליּפשטרָאװ *
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 ןּוא ,םִיַרצִמ ןּוא ,שּוּכ :ןעװעג ןענייז ןעמָח ןּופ ןיז יד ןּואי
 ןּוא ,הָליוַח ןּוא ,ָאבס :ןשוּכ ןּופ ןיז יד ןּואי .ןַעַנּכ ןּוא ,טּוּפ
 ָאבש :ןהָמְעַר ןּופ ןיז יד ןּוא .ָאכּתבס ןּוא ,הָמָעַר ןּוא ,הָּתבַס
 רעד ןעװעג זיא רע .ןדֹורמנ ןרָאּבעג טָאה שוּכ ןּוא* .ןָדד ןּוא
 ַא ןעװעג ויא רע' .דרע רעד ףיוא רעקיטכַאמ רעטשרע
 יװ ױזַא :טגָאזעג טרעװ םּורד ;טָאג רַאפ רענעי רעקיטכַאמ
 ןופ ּביײהנָא רעד ןּואי* .טָאג רַאפ רעגעי רעקיטכַאמ ַא ,דֹורמִנ
 ,הָנלַּכ ןּוא ,דַּכַא ןּוא ,ךֶרָא ןּוא ,לבָּב ןעװעג זיא ךיירניניק ןייז
 ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא דנַאל םענעי ןּופי* .רֶענִׁש דנַאל ןיא

 ,חַלָּכ ןּוא ,ריִע-תֹובֹוחר ןּוא ,הונינ טיוּבעג טָאה ןּוא ,רּוׁשַא ןייק |
 עסיורג יד זיא סָאד ,חַלֶּכ ןשיוצ ןּוא הָונינ ןשיװצ ,ןֶסֶר ןּואי*
 - ןּוא ,םימָנַע ןּוא ,םידּול ןרָאּבעג טָאה םִיַרצִמ ןּוא* .טָאטש
 ןופ-םיחּולסַּכ ןּוא ,םיסּורתַּפ ןּוא* ,םיחּוּתפַנ ןּוא ,םיבָהל

 .םירֹוּתפַּכ ןּוא-ןעמוקעגסױרַא ןענייז םיּתשִלּפ יד ןענַאװ |
 ןואי* ,ןתֵח ןּוא ,רוָכּב ןייז ןֹודיצ ןרָאּבעג טָאה ןַעַנּכ ןּוא

 ,יִוֲח םעד ןּואיי ,ישְנרִג םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ןּוא ,יסּובי םעד
 ,ירָמצ םעד ןּוא ,ידִורַא םעד ןּוא** ,יניס םעד ןּוא ,יקרַע םעד ןּוא
 תוחּפשמ יד טײרּפשעצ ךייז ןּבָאה ךָאנרעד ןּוא ;יתָמַח םעד ןּוא
 ןעוועג זיא יִנֲעַנּכ םעד ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא" .ינֲעַנּכ םעד ןּופ
 ןייק טסיײג ּוד יװ ;הָוַע זיּב ,רֶרֹג ןייק טסײג ּוד יװ ,ןֹודיצ ןּופ
 סָאד" .עַשָל ויּב ,םִיֹובצ ןּוא ,הָמדַא ןּוא ,הרֹומַע ןּוא ,םֹודס
 ערעייז טול ,תוחּפשמ ערעיײז טול םָח ןּופ רעדניק יד ןעניײז
 .רעקלעפ ערעיײז ןיא ,רעדנעל ערעייז ןיא ,תונֹושל

 םעד ,רָבֵע ןּופ רעדניק עלַא ןּופ רעטָאפ םעד ,םֵש ייּב ןּואי
 ןרָאּבעג ןענייז םיא ייּב ךיוא ,ןתֶפָי ןופ רעדּורּב ןרעטלע
 ןוא ,םָליֵע :ןעװעג ןענייז ןעמַש ןּופ ןיז יד .רעדניק ןרָאװעג
 ןּופ ןיז יד ןּוא= .םֶרַא ןּוא ,דּול ןּוא ,דַשכַּפרַא ןּוא ,רּושַא
 טָאה דַשכַּפרַא ןּוא* .ׁשַמ ןּוא ,רָתָנ ןּוא ,לּוח ןּוא ,ץּוע :ןעמָרַא
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 ןרָבֵע ייּב ןּוא= .ןרָבֵע ןרָאּבעג טָאה חַלֶׁש ןּוא ,ןחַלָש ןרָאּבעג
 זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד ;ןיז ײװצ ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז
 ;דרע יד ןרָאװעג טלייטעצ זיא געט ענייז ןיא לײװ ,ינָלָּפ ןעװעג
 ןֶטקִי ןּוא* .ןְטקָי ןעװעג זיא רעדּורּב ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 ,ןחָרָי ןּוא ,ןתֶוָמֹרַצַח ןּוא ,ןפֶלָש ןּוא ,ןדָדֹומלַא ןרָאּבעג טָאה
 ןוא ,ןלֶבֹוע ןּוא= ,ןהָלקִד ןּוא ,ןלְזּוא ןּוא ,ןעמָרֹודַה ןּואי
 יד .ןבֶבֹוי ןּוא ,ןהָליִוַח ןּוא ,ןריפֹוא ןּוא" ,ןָאבש ןּוא ,ןלֵאָמיבַא
 ןעװעג זיא טרָאניֹוװ רעייז ןּואי .ןיז סנֶטקָי ןעװעג ןענייז עלַא
 סָאד** .חרומ ןּופ גרַאּב ןויּב ,רָפס ןייק טסמּוק ּוד יװ ,ָאשַמ ןּופ
 ערעייז טול ,תוחּפשמ ערעיײז טול ןעמש ןּופ ןיז יד ןענייז
 .רעקלעפ ערעייז טול ,רעדנעל ערעייז ןיא ,תונֹושל

 ,ןטרּוּבעג ערעיײז טול ןיז סחנ ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאדי
 -רעדנַאנַאפ ךיז ןּבָאה עקיזָאדיד ןּופ ןּוא ;רעקלעּפ ערעייז ןיא
 .לוּבמ ןכָאנ דרע רעד ףיוא רעקלעפ יד טדיישעג

 ענייא ןּוא ךַארּפש ןייא ןעװעג זיא דרע עצנַאג יד ןּואי אי
 ןיא ןגיוצעג ןּבָאה יז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .רעטרעוו

 ךיז ןּבָאה ןּוא ,רֶענַׁש דנַאל ןיא ןיולּפ ַא ןענּופעג יז ןּבָאה ,חרזמ
 :ןרעדנַא םּוצ רענייא טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* .טצעוַאּב ןטרָאד
 .יירענערּב ַא ןיא ןענערּבסיױא ןּוא לגיצ ןכַאמ רימָאל טמּוק
 ןעװעג ייז זיא םייל ןּוא ,ןייטש רַאפ ןעוװעג יז זיא לניצ יד ןּוא
 ןעיוּב זדנּוא רימָאל טמּוק :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* .ענּפַאװ רַאפ
 רימָאל ןּוא ,למיה ןיא ץיּפש ןייז טימ םערּוט ַא ןּוא ,טָאטש ַא
 ןפיוא ןרעוװ טײרּפשעצ טינ ןלָאז רימ ידּכ ,ןעמָאנ ַא ןכַאמ זדנּוא
 טרעדינענּפָארַא טָאג טָאה" .דרע רעצנַאג רעד ןּופ טכיזעג
 ןּבָאה רעדניקנשטנעמ יד סָאװ ,םערּוט םעד ןּוא טָאטש יד ןעז ּוצ
 ןּוא ,קלָאפ ןייא ןענייז יז ,עז :טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי .טיוּבעג
 ּבײהנָא ןַא טשרע זיא סָאד ןּוא ,ןעמעלַא יז ייּב זיא ךַארּפש ןייא
 ץלַא ןרעװ ןטימרַאפ טינ יז ןּופ טעװ דנוצַא ןּוא ,ןָאט רעייז ןּופ

 .גנולייטעצ *
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 ןּוא ,ןרעדינּפָארַא רימָאל טמּוקי .ןָאט ּוצ ןטכַארט יז סָאװ
 רענייא ןייטשרַאפ טינ ןלָאז יז זַא ,ךַארּפש רעייז ןטרָאד ןשימעצ
 ןופ טײרּפשעצ יז טָאה טָאג ןּוא .ךַארּפש סנרעדנַא םעד
 -פיוא ןּבָאה יז ןּוא ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ןטרָאד
 ןעמָאנ ריא ןפורעג ןעמ טָאה םּורד" .טָאטש יד ןעיוּב טרעהעג
 רעד ןּופ ךַארּפש יד "טשימעצ טָאג טָאה ןטרָאד לײװ ,לבָּב
 ןפיוא טײרּפשעצ טָאג יז טָאה ןטרָאד ןּופ ןּוא ,דרע רעצנַאג
 .דרע רעצנַאג רעד ןּופ טכיזעג

 טָאה רָאי טרעדנוה ּוצ :ןעמש ןּופ ןטרוּבעג יד ןענייז סָאדי*
 טָאה םֵש ןּוא** .לוּבמ ןכָאנ רָאי ײװצ ,ןדשכַּפרַא ןרָאּבעג םֵש
 טרעדנּוה ףניפ ,ןדַשכַּפרַא ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנטּבעלעג
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי

 ןּוא ,רָאי קיסיירד ןּוא ףניפ טּבעלעג טָאה דַשכַּפרַא ןּוא:*
 םעדכָאנ טּבעלעג טָאה דַשכַּפרַא ןּוא=* .ןחֵלָש ןרָאּבעג טָאה
 ;רָאי יירד ןּוא רָאי טרעדנּוה ריפ ,ןחַלָש ןרָאּבעג טָאה רע יװ
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא

 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד טּבעלעג טָאה הֹלָׁש ןּואי
 ןראּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה חַלָׁש ןּוא= .ןרָבֵע
 ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי ירד ןּוא רָאי טרעדנּוה ריפ ,ןרָבֵע
 .רעטכעט ןּוא ןיז

 טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד ןּוא ריפ טּבעלעג טָאה רֶבֵע ןּוא:*
 טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה רֶבֵצ ןּוא= .ןנָלָּפ ןרָאּבעג
 רע ןּוא ;רָאי קיסיײרד ןּוא רָאי טרעדנּוה ריפ ,ןנֶלָּפ ןרָאּבעג
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה

 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד טּבעלעג טָאה גלֶּפ ןּוא=
 ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה גֶלָּפ ןּוא*  .ןּועָר
 ןיז ןראּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי ןיינ ןּוא רָאי טרעדנּוה ײװצ ,ןּועְר
 .רעטכעט ןּוא

 .לֵלָּב *
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 טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד ןּוא ײװצ טּבעלעג טָאה ּועְר ןּוא"
 טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה ּועְר ןּוא*: .ןגּורׂש ןרָאּבעג
 טָאה רע ןּוא ;רָאי ןּביז ןּוא רָאי טרעדנּוה ייווצ ,ןגּורׂש ןרָאּבעג
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג

 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד טּבעלעג טָאה גּורׂש ןּואי*
 ןרָאּבעג טָאה רע יו םעדכָאנ טּבעלעג טָאה גּורׂש ןּוא* .ןרֹוחְנ
 ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי טרעדנּוה יײװצ ,ןרֹוחְנ
 .רעטכעט

 טָאה ןּוא ,רָאי קיצנאווצ ןּוא ןיינ טּבעלעג טָאה רֹוחָנ ןּוא+
 טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה רֹוחנ ןּוא* .ןחַרָּת ןרָאּבעג
 טָאה רע ןּוא ;רָאי ןצניינ ןּוא רָאי טרעדנּוה ,ןחֵרָּת ןרָאּבעג
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג

 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיצעּבז טּבעלעג טָאה חַרָּת ןּואי
 .ןענֶרָה ןּוא ,ןרֹוחָנ ,ןעמרבַא

 ןרָאּבעג טָאה חַרָּת :ןחֵרָּת ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןּואי
 ןוא* .ןטֹול ןרָאּבעג טָאה ןֶרָה ןּוא ;ןענְרָה ןּוא ;ןרֹוחָנ ,ןעמרבַא
 דנַאל ןיא ,ןחַרָּת רעטָאפ ןייז ןּופ ןּבעל םייּב ןּברָאטשעג זיא ןֶרָה
 ןּבָאה רֹוחָנ ןּוא םרבַא ןּוא* .םידׂשַּכ-רּוא ןיא ,טרּוּבעג ןייז ןּופ
 ןעװעג זיא ּבײװ סמרבַא ןּופ ןעמָאנ רעד ;רעּבײװ ןעמּונעג ךיז
 יד ,הָּכלִמ ןעװעג יא ּבײװ סרֹוחָנ ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,יֵרָׂש
 רעטָאפ םעד ןּוא ןהָּכלִמ ןּופ רעטָאפ םעד ,ןֶרָה ןּופ רעטכָאט
 טַאהעג טינ טָאה יז ,הרקע ןַא ןעוװעג זיא יֵרָׂש ןּוא* .ןהָּכסִי ןּופ
 .רעדניק ןייק

 לקיניא ןייז ןּוא ,ןעמרבַא ןּוז ןייז ןעמונעג טָאה חַרָּת ןּואיי
 ןוז ןייז ןּופ ּבײװ יד ,יִרָׂש רּונש ןייז ןּוא ,ןענָרָה ןּופ ןּוז רעד ,טֹול
 ,םידׂשַּכ-רּוא ןּופ יז טימ ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז יז ןּוא ,ןעמרבַא
 ןּוא ,ןֶרָח ויּב ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא .ןַעַנּכ דנַאל ןייק ןייג ּוצ
 .טצעוַאּב ןטרָאד ךיז ןּבָאה
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 רָאי טרעדנוה ײװצ ןעװעג ןענייז ןחַרָּת ןּופ געט יד ןּואיי
 .ןָרָח ןיא ןּברָאטשעג זיא חַרָּת ןּוא .רָאי ףניפ ןּוא

 ףְליִּדִל
 ןּופ קעװַא ריד ײג :ןעמרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי בי

 סרעטָאפ ןייד ןּופ ןּוא ,םַאטשּפָא ןייד ןּופ ןּוא ,דנַאל ןייד
 לעװ ךיא ןּוא" .ןזײװ ריד לעװ ךיא סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,זיוה
 ןּוא ,ןשטנעּב ךיד לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ סיורג ַא רַאפ ןכַאמ ךיד
 לעװ ךיא ןּוא" .גנושטנעּב ַא ןייז טסעװ ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןסיײרג
 לעװ ךיד טכולפ טָאװ םעד ןּוא ,ךיד ןשטנעּב סָאװ יד ןשטנעּב
 תוחּפשמ עלַא ןשטנעּב ךיז ןלעװ ריד טימ ןּוא ;ןטלישרַאפ ךיא
 .דרע רעד ןּופ

 ;טדערעג םיא ּוצ טָאה טָאג יװ יװַא ןעגנַאגעג זיא םרבַא ןּואי
 ַא ןעװעג זיא םרבַא ןּוא .םִיא טימ ןעגנַאנעגטימ זיא טֹול ןּוא
 ןוא .ןָרָח ןּופ ןײגסױרַא ןייז ייּב-רָאי קיצעּביז ןּוא ףניפ ןּופ ןַאמ
 ,ןטֹול ןּוז סרעדּורּב ןייז ןּוא ,ןיֵרָׂש ּביײװ ןייז ןעמונעג טָאה םרבַא
 יד ןּוא ,ןּבילקעננָא ןּבָאה יז סָאװ געמרַאפ ןצנַאג רעייז ןּוא
 ןענייז יז ןּוא ,ןָרָח ןיא טפַאשעגנָא ךיז ןּבָאה יז סָאװ תושפנ
 ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ;ןַעַנּכ דנַאל ןייק ןייג ּוצ ןעננַאגעגסױרַא
 דנַאל ןכרּוד ןעגנַאגעגכרוד זיא םרבַא ןּואי .ןַעַנּכ דנַאל ןייק
 רעד ןּוא .הָרֹומ םיוּבנכײא םעד ויּב ,םָכש ןּופ טרָא םעד ויּב
 .דנַאל ןיא ןעװעג לָאמסנעד זיא יִנֲעַנּכ

 ּוצ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעמרבַא ּוצ ןיװַאּב ךיז טָאה הוהי ןּואי
 טָאה רע ןּוא .דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבעג ךיא לעװ ןעמָאז ןייד
 .םיא ּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה סָאװ הוהי ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד

 ,גרַאּב םּוצ ןטרָאד ןּופ ןגָארטעגרעּביא ךיז טָאה רע ןּואי
 טלעצעג ןייז טלעטשענפיוא טָאה רע ןּוא ;לָא-תיֵּב ןופ חרומ ןיא
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 ןטרָאד טָאה רע ןּוא ;חרומ ןּופ יַע ןּוא ,ברעמ ןּופ לֵא-תיֵּב טימ
 .הוהי ןעמָאנ םעד ּוצ ןפּורעג טָאה ןּוא ,הוהי ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג

 .םורָד ּוצ רעטײװ ץלַא קידנעיצ ,ןניוצעג טָאה םרבַא ןּואי
 טָאה םרבַא ןּוא ,דנַאל ןיא רעננּוה ַא ןרָאװעג זיאי"

 רעד םורָאװ ,ןטלַאהּוצּפױא ןטרָאד ךיז ,םִיַרצִמ ןייק טרעדינעג
 יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי .דנַאל ןיא רעווש ןעוועג זיא רעגנּוה
 ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה יװַא ,םִיַרצִמ ּוצ טנָאנ ןעמּוקעג זיא רע
 יורפ ַא טסיּב ּוד זַא סײװ ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,עז :ןיִרָׂש ּבײװ
 יװַא ,ןעז ךיד ןלעװ םירצִמ יד יו ,זיא** .ןעזסיוא םענייש ַא ןּופ
 ןּוא ,ןעגרה ךימ ןלעװ יז ןּוא ;ּבײװ ןייז זיא סָאד :ןגָאז יז ןלעװ
 עניימ טסיּב ּוד ,ךיד טעּב ךיא ,גָאז= .ןּבעל ןזָאל יז ןלעװ ךיד
 ןיימ ןּוא ,ןגעװטענייד ןּופ ןייז טּוג לָאז רימ ידּכ ,רעטסעווש ַא
 .ריד ּבילּוצ ןּבעל ןּביײלּב לָאז שפנ

 ,םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג זיא םרבַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןּוא* .ןייש רעייז זיא יז זַא ,יורפ יד ןעזעג םירצִמ יד ןּבָאה יװַא
 רַאפ טּבױלרַאפ יז ןּבָאה ןּוא ,ןעזעג יז ןּבָאה ןהערַּפ ןּופ ןרַאה יד
 .ויוה סהערַּפ ןיא ןרָאװעג ןעמּונענּוצ זיא יורפ יד ןּוא ,ןהערַּפ
 טָאה רע ןּוא ;ןגעװטעריא ןּופ טקיטינַאּב רע טָאה ןעמרבַא ןּוא"
 ,ןטסניד ןּוא ,טכענק ןּוא ,ןעלזייא ןּוא ,רעדניר ןּוא ,ףָאש ןגירקעג
 .ןעלמעק ןּוא ,סנילעזייא ןּוא

 עסיורג טימ טניזעגזיוה ןייז ןּוא ןהערּפ טגָאלּפעג טָאג טָאה*
 ןפורעג טָאה הערַּפ ןּוא* .ּבײװ סמרבַא ,יֵרָׂש ןגעװ ןּופ ןגָאלּפ
 ּוצ ןָאטעג ָאד ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמרבַא
 ?ּבײװ ןייד זיא יז זַא טגָאזעג טינ רימ ּוטסָאה סָאװרַאפ ?רימ
 ךיא ןּוא ,"רעטסעווש ַא עניימ זיא יז, :טגָאזעג ּוטסָאה יַאמלַא"
 ,ּבײװ ןייד זיא טָא ,דנּוצַא ןּוא ?ּבײװ ַא רַאפ ןעמּונעג יז ּבָאה
 .ייג ןּוא םענ

 ןּבָאה יז ןּוא ,ןשטנעמ םיא ןנעוו ןלױפַאּב טָאה הערַּפ ןּוא"
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 טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ּבײװ ןייז ןּוא ,םיא טַײלַאּבסױרַא
 .טַאהעג

 ןייז ןּוא רע ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא םרבַא ןּואי ןֹי
 ,םיא טימ טֹול ןּוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ּבײװ

 ,רעּבליז ןיא ,יפ ןיא ךייר רעייז ןעװעג זיא םרבַא ןּואי .םורָד ןייק
 ,ןעגנואיצ ענייז ףיוא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא* .דלָאנ ןיא ןּוא
 זיא טלעצעג ןייז סָאװ טרָא םעד זיּב ,לָא-תיּב זיּב ןּוא םורָד ןּופ
 וצ* ,יַע ןשיװצ ןּוא לֵאדתיֵּב ןשיװצ ,ּבײהנָא ןיא ןעװעג ןטרָאד
 טכַאמעג ןטרָאד טָאה רע סָאװ חּבומ םעד ןּופ טרָא םעד
 ןעמָאנ םעד ּוצ ןפּורעג ןטרָאד טָאה םרבַא סָאװ ןּוא ;טשרעוצ
 .הוהי

 ןענייז ,ןעמרבַא טימ ןעננַאגעג זיא סָאװ ,ןטֹול ייּב ךיוא ןּוא
 טָאה דנַאל סָאד ןּוא* .ןטלעצעג ןּוא רעדניר ןּוא ףָאש ןעוועג
 געמרַאפ רעייז לײװ ;דנַאנַאּב ןעניוװ ּוצ ,ןגָארט טנעקעג טינ יז
 .דנַאנַאּב ןעניֹוװ טנעקעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,סיורג ןעװעג זיא
 סמרבַא ןּופ רעכוטסַאּפ יד ןשיווצ יירעגירק ַא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןּוא ינעַנּכ רעד ןּוא .יפ סטֹול ןּופ רעכּוטסַאּפ יד ןשיווצ ןּוא יפ
 טגָאזעג םרבַא טָאה* .דנַאל ןיא ןסעזעג לָאמסנעד ןענייז יזַרּפ רעד
 ןּוא רימ ןשיװצ גירק ןייק ןייז טינ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :ןטֹול ּוצ
 ענייד ןשיװצ ןּוא רעכּוטסַאּפ עניימ ןשיװצ ןּוא ,ריד ןשיװצ
 עצנַאג סָאד" .ןשטנעמ ענעגייא ןענייז רימ םורָאװ ;רעכּוטסַאּפ
 ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ןּופ ּפָא ךיז דייש ;ריד רַאפ ךָאד טניל דנַאל
 ,סטכער ןעמענ ךיז לעװ ךיא ןּוא ,סקניל ףיוא רעדעװטנע
 .סקניל ןעמענ ךיז לעװ ךיא ןּוא ,סטכער ףיוא רעדָא

 עצנַאג יד ןעזעג טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טֹול טָאהיי
 ןעװעג זיא סָאד-טרעסעוװַאּב ןצנַאג ןיא זיא יז זַא ,ןדרַי ןּופ טנגעג
 רעד יװ יוזַא-הרֹומַע ןּוא םֹודס טרעטשעצ טָאה טָאג רעדייא
 ןייק טסמּוק ּוד ויּב ,םִיַרצִמ דנַאל סָאד יװ ױזַא ,טָאנ ןּופ ןטרָאג
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 טנגעג עצנַאג יד ךיז רַאפ ןּבילקעגסיוא טָאה טֹול ןּוא* .רַעֹוצ
 ןּבָאה יז ןּוא ,חרומ ןייק ןגױצעגקעװַא טָאה טֹול ןּוא ;ןדרַי ןּופ
 ךיו טָאה םרבַא* .ןרעדנַא ןּופ רענייא טדײשעגּפָא ךיז
 טעטש יד ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה טֹול ןּוא ,ןֵצַנּכ דנַאל ןיא טצעוַאּב
 .םֹודס ויּב ןטלעצעג טַאהעג טָאה רע ןּוא ;טנגעג זךדרַיו רעד ןּופ

 ןוא טכעלש רעייז ןעװעג ןענייז םֹודס ןּופ ןשטנעמ יד ןואי
 .טָאג ּוצ קידניז

 טָאה טֹול יװ םעדכָאנ ,ןעמרבַא ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא'*
 ןּוא ,ןגיוא ענייד ףיוא טשרָאקַא ּבײה :םיא ןּופ טדײשענּפָא ךיז
 ןּוא םורָד ןייק ןּוא ןופצ ןייק ,טסיּב ּוד ּוװ טרָא םעד ןּופ קּוק
 ּוד סָאװ דנַאל עצנַאג סָאד םורָאװ=* ;ברעמ ןייק ןּוא חרזמ ןייק
 .קיּביא ףיוא ןעמָאז ןייד ּוצ ןּוא ריד ּוצ ןּבעג ךיא לעװ ,טסעז
 ,דרע רעד ןּופ ּביוטש יװ יװַא ןעמָאז ןייד ןכַאמ לעװ ךיא ןּואי*
 ,דרע רעד ןּופ ּביױטש םעד ןלייצ ןענעק טעװ רעצימע ּביוא זַא
 ןכרּוד יג ,ףיוא ייטש* .ןרעװ טליצעג ןעמָאז ןייד ךיוא טעװ
 סע ךיא לעװ ריד ּוצ םורָאװ ,טיירּב רַאפ ןּוא גנעל רַאפ דנַאל
 .ןּבעג

 רע ןּוא ,טלעצעג ןייז ןגָארטעגרעּביא טָאה םרבַא ןּוא!*
 ןּופ רעמיוּבנכײא יד ייּב טצעזַאּב ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא
 חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד טָאה רע ןּוא ;ןֹורבֶח ןיא סָאװ ,אֵרֹמַמ
 .הוהי ּוצ

 ךלמ םעד לָפְרמַא ןּופ געט יד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ידי
 רֶמֹועלרְדּכ ,רֶסֶלֶא ןּופ ךלמ םעד ךֹוירַא ,רֶענִש ןּופ

 יז ןּבָאהי ,םִיֹוג ןּופ ךלמ םעד לֶעדִּת ןּוא ,םָליֵע ןּופ ךלמ םעד
 טימ ןּוא ,םֹודס ןּופ ךלמ םעד עַרָּב טימ המחלמ ַא טכַאמעג
 ןוא ,הָמדַא ןּופ ךלמ םעד בָאנִש ,הרֹומַע ןּופ ךלמ םעד עַׁשרִּב
 סָאד ,עַלֶּב ןּופ ךלמ םעד ןּוא ,םִיֹובצ ןּופ ךלמ םעד רֶבֵאמָש
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 ,םידָׂש לָאט ןיא טרבחעגפיונוצ ךיז ןּבָאה עלַא יד* .רַעֹוצ זיא
 טנידעג יז ןּבָאה רָאי ףלעװצ* .חַלָמַהםַי רעד זיא סָאד
 .טקינעּפשרעדיװ ייז ןּבָאה רָאי ןטנציירד ןפיוא ןּוא ,ןרָמֹועלרָדּכ
 יד ןּוא רֶמֹועלרָדּכ ןעמּוקעג זיא רָאי ןטנצרעפ ןפיוא ןּואי
 ןיא םיאָפר יד ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא ,םיא טימ סָאװ םיכלמ
 -הֵוָש ןיא םימיַא יד ןּוא ,םֶה ןיא םיווז יד ןּוא ,םִיַנרק-תֹורּתשַע
 ןרָאּפ-ליַא ויּב ,ריִעֵׂש גרַאּב רעייז ףיוא םירֹוח יד ןּוא* ,םִיַתִיִרק
 ןענייז ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה יז ןּואי .רּבדמ םייּב סָאװ
 ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,ׁשֵדְק יא סָאד ,טָּפשִמְריִע ןייק ןעמּוקעג
 זיא סָאװ ירֹומֶא םעד ךיוא ןּוא ,קֵלָמַע ןּופ דלעפ עצנַאג סָאד
 ןופ ךלמ רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא* .רֶמָּתְרֹוצִצַח ןיא ןסעזעג
 ,הָמדַא ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,הרֹומַע ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,םֹודס
 זיא סָאד ,עַלֶּב ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,םִיֹובצ ןּופ ךלמ רעד ןּוא
 --םידָׂש לָאט ןיא יז טימ המחלמ ַא טכירעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ,רֵעֹוצ
 ןּופ ךלמ םעד לֶעדִּת ןּוא ,םָליֵע ןּופ ךלמ םעד רֶמֹועלרָדּכ טימי
 ןּופ ךלמ םעד ךֹוירַא ןּוא ,רֶענִש ןּופ ךלמ םעד לֶפָרמַא ןּוא ,םִיֹונ
 םידִׂש לָאט רעד ןּוא* .ףניפ יד ןגעקַא םיכלמ ריפ יד ;רֶסָלֶא
 םיכלמ יד יװ ןּוא ,םייל טימ רעּבירג ףיוא רעּבירג ןעוװעג זיא
 -ךײרַא ןיהַא יז ןענייז ױזַא ,ןפָאלטנַא ןענייז הרֹומַע ןּוא םֹודס ןּופ
 .גרַאּב םּוצ ןפָאלטנַא ןענייז ענעּבילּבעגרעּביא יד ןּוא ;ןלַאפעג
 ןּוא םֹודס ןּופ געמרַאפ ןצנַאג םעד ןעמּונענּוצ ןּבָאה ענעי ןּוא;י
 -קעװַא ןענייז ןּוא ,סרעייז גרַאװנסע עצנַאג סָאד ןּוא ,הרֹומַע
 סמרבַא ןּופ ןּוז םעד ,טֹול ןעמּונעגּוצ ןּבָאה יז ןּואי .ןעננַאנעג
 ןענייז ןּוא ,געמרַאפ ןייז ןּוא ,םֹודס ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעדּורּב
 טָאה ןּוא ,רענענּורטנַא ןַא ןעמּוקעג זיא= .ןעננַאגענקעװַא
 יד ייּב טניֹוװעג טָאה רע ןּוא ;ירבִצ םעד םרבַא טנָאזעגנָא
 ,ןלֹוּכשֶא ןּופ רעדּורּב םעד ,ירֹומָא םעד אֵרֹמַמ ןּופ רעמיוּבנכײא
 טיילסדנוּב ןעװעג ןענייז יז ןּוא ;ןרִנָע ןּופ רעדּורּב םעד ןּוא
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 רענעגייא ןייז זַא טרעהעג טָאה םרבַא יװ ןּוא;* .ןעמרבַא ןּופ
 ענייז טריפעגסױרַא רע טָאה יװַא ,ןרָאװעג ןעננַאפעג זיא
 ןּוא טרעדנּוה ירד ,זיוה ןייז ןיא ענערָאּבעג ,עטנרעלעגנייַא
 ךיז טָאה רע ןוא* .ןָד זיּב טגָאיעגכָאנ טָאה רע ןּוא ,ןצכַא
 רע ןּוא ,טכענק ענייז ןּוא רע ,טכַאנ ייּב יז ןגעקַא טליטעצ
 סקניל סָאװ הָבֹוח זיּב טגָאיעגכָאנ יז ןּוא ןגָאלשעג יז טָאה
 ןצנַאג םעד טכַארּבעגקירּוצ טָאה רע ןּואי* .קֶׂשֶמַד ןּופ
 רע טָאה געמרַאפ ןייז ןּוא םענעגייא ןייז טֹול ךיוא ןּוא ,געמרַאפ
 .קלָאפ סָאד ןּוא ,רעּבײװ יד ךיוא ןּוא ,טכַארּבעגקירּוצ

 ,ןנעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא םיא םֹודס ןּופ ךלמ רעד ויאי
 ,ןרֶמֹועלרָדּכ ןגָאלש ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ
 םעד זיא סָאד ,הֵוָש לָאט ןיא ,םיא טימ סָאװ םיכלמ יד ןּוא
 -סױרַא טָאה םִַלָׁש ןּופ ךלמ רעד קֶדֶצייּכלַמ ןּוא* .לָאט סכלמ
 םעד ּוצ ןהֹּכ ַא ןעװעג זיא רע ןּוא ;ןײװ ןּוא טיורּב ןגָארטעג
 טָאה ןּוא ,טשטנעּבעג םיא טָאה רע ןואש .טָאג ןטסכעה
 םעד ,טָאג ןטסכעה םעד ןּופ םרבַא ןייז לָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג
 רעד ןייז לָאז טשטנעּבעג ןּוא* .דרע ןּוא למיה ןּופ רעפעשַאּב
 ןיא טנייפ ענייד טרעפטנעעגרעּביא טָאה סָאװ טָאג רעטסכעה
 .גנידצלַא ןּופ רׂשעמ ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא--טנַאה ןייד

 ּבינ :ןעמרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה םֹודס ןּופ ךלמ רעד ןּואי
 טגָאזעג םרבַא טָאה* .ריד םענ געמרַאפ םעד ןּוא ,תושפנ יד רימ
 הוהי ּוצ טנַאה ןיימ ףיוא ּביײה ךיא :םֹודס ןּופ ךלמ םעד ּוצ
 ּביוא* ,דרע ןּוא למיה ןּופ רעפעשַאּב םעד ,טָאג ןטסכעה םעד
 ןעמענ לעװ ךיא ּבױא רעדָא !לדנעּבכּוש ַא רעדָא םידָאפ ַא
 ּבָאה ךיא :ןגָאז טינ טסלָאז ידּכ !סניד ויא סָאװ סעּפע ןּופ
 ןּבָאה ןעגנוי יד סָאװ רָאנ !רימ טיני* .ןעמרבַא טכַאמעג ךייר
 טימ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ קלח םעד ןוא ,ןסעגעג
 .קלח רעייז ןעמענ ןגעמ יז ;אֵרֹמַמ ןּוא ,לֹוּכשֶא ,רֵנָע ,רימ
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 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ויא ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאני ןזי
 טסלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גנואעז ַא ןיא ןעמרבַא ּוצ ןעװעג

 זיא רכׂש ןייד ;דליש ַא ריד ןיּב ךיא ,םרבַא ,ןּבָאה ארֹומ טינ
 ּוטסנעק סָאװ ,רַאה ּוד טָאג :טגָאזעג םרבַא טָאה" .סיורג רעייז
 רעטפַאשטריװ רעד ןּוא ,דניק ַא ןָא קעװַא יג ךיא זַא ,ןּבעג רימ
 טָאה םרבַא ןּוא* ?רֶזֶעילֶא רעקָׂשְמַד רעד זיא זיוה ןיימ ןּופ
 טעװ טָא ןּוא ,ןּבעגעג טינ ןעמָאז ןייק רימ טסָאה ,עז :טגָאזעג
 טרָאװ סָאד טשרע*  .,ןעשרי ךימ טניזעגזיוה ןיימ ןּופ ןּוז ַא
 טעװ רעקיזָאדרעד טינ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ּוצ ןעוװעג זיא טָאנ ןּופ
 ,דײװעגניא ענייד ןּופ ןײנסױרַא טעװ סָאװ רעד רָאנ ,ןעשרי ךיד
 ,ןסיורד טריפעגסיורַא םיא טָאה רע ןּוא* .ןעשרי ךיד טעװ רע
 יד לײצ ןּוא ,למיה ןפיוא קּוק ַא טשרָאקַא ּוט :טגָאזעג טָאה ןּוא
 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא .ןלייצרעּביא יז טסנעק ּוד ּביױא ,ןרעטש
 ןיא טּביױלגעג טָאה רע ןּוא*-.ןעמָאז ןייד ןייז טעװ ױזַא :טגָאזענ
 .טייקיטכערעג ַא רַאפ טנכערעג םיא סע טָאה רע ןּוא ,טָאג

 ךיד טָאה סָאװ הוהי ןיּב ךיא :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּואי
 ,דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבעג ּוצ ריד ,םידׂשַּכ-רּוא ןּופ ןגױצעגסױרַא
 לעװ סָאװ טימ ,רַאה ּוד טָאג :טגָאזעג רע טָאה* .ןּברַא ּוצ סע
 :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה' ?ןּברַא סע לעװ ךיא זַא ןסיוװ ךיא
 ַא ןּוא ,גיצ עקירָאיײרד ַא ןּוא ,ּוק עקירָאיײירד ַא רימ םענ
 .ּבױט עגנּוי ַא ןּוא ,ּבױטלטרּוט ַא ןּוא ,רעדיװ ןקירָאייירד
 ןטינשעגרעּביא יז טָאה ןּוא ,עלַא יד ןעמּונעג םיא רע טָאה'*
 ;רערעדנַא רעד ןגעק טפלעה ןייא טגײלעגקעװַא ןּוא ,ןטימ ןיא
 -ּביור יד ןּבָאהי* .ןטינשעגרעּביא טינ רע טָאה ןעלגיופ יד רָאנ
 יז טָאה םרבַא רעּבָא ,םירנּפ יד ףיוא טרעדינעגּפָארַא ןעלגיופ
 .ןּבירטעגּפָא

 ַא יא יױזַא ,ןייגרעטנּוא םייּב ןעװעג זיא ןּוז יד יװ ןּוא*
 סיורג א ,המיא ןַא טשרע ;ןעמרבַא ףיוא ןלַאפעג ףָאלש רעפיט
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 ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .םיא ףיוא ןָא טלַאפ ,שינרעטצניפ
 ןייז ןלעװ רעדניק ענייד זַא ןייז ןסיוו וטסלָאז ןסיוו :ןעמרבַא
 -רַאפ יז טעװ עמ ןּוא ,סרעייז טינ סָאװ דנַאל ַא ןיא עדמערפ
 ןּוא .רָאי טרעדנּוה ריפ ןקיניּפ יז טעװ עמ ןּוא ,ןטכענק
 ;ןטּפשמ ךיא לעװ ,ןעניד ןלעװ יז ןעמעוו קלָאפ סָאד ךיוא
 ּוד- .געמרַאפ סיורג טימ ןײגסױרַא יז ןלעװ ךָאנרעד ןּוא
 רעטּוג ַא ןיא ;םולשּב ןרעטלע ענייד ּוצ ןעמוק טסעװ רעּבָא
 רוָד ןטריפ ןיא טשרע ןּוא* .ןרעװ ןּבָארנַאּב וטסעװ רעטלע
 ירֹומֶא םעד ןּופ דניז יד םורָאװ ,רעהַא ןרעקמּוא ךיז יז ןלעװ
 .לָאמסנעד ויּב לּופרַאפ ןייז טינ טעװ

 ןוא ,ןעגנַאנעגרעטנּוא זיא ןּוז יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ,ךיור טימ ןוװיױא ןַא טשרע ,רעטצניפקָאטש ןרָאװעג זיא סע
 עקיזָאדיד ןשיוװצ ןעננַאנעגכרּוד זיא סָאװ רעייפמַאלפ ַא ןּוא
 טימ דנּוּב ַַא ןסָאלשעג טָאג טָאה גָאט םענעי ןיא'* .רעקיטש
 "סָאד ןּבעגעג ךיא ּבָאה ןעמָאז ןייד ּוצ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעמרבַא
 ,ךייט ןסיורג םעד זיּב םִיַרצִמ ןּופ ךייט םעד ןּופ ,דנַאל עקיזָאד
 ,ינומדק םעד ןּוא ,יונק םעד ןּוא ,יניק םעדי ;תַרּפ ךייט םעד
 ,ירֹומָא םעד ןּוא* ,םיאָּפר יד ןּוא ,יזַרּפ םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא"
 .יסּובי םעד ןּוא ,ישָנרִג םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןּוא

 ןייק ןרָאּבעג טינ םיא טָאה ,ּבײװ סמרבַא ,יֵרָׂש ןּואי זה
 ריא סָאװ טסניד עשירצִמ ַא טַאהעג טָאה יז ןּוא ;רעדניק

 ,רָאנ עז :ןעמרבַא ּוצ טגָאזעג יֵרָׂש טָאה' .רֶגָה ןעװעג זיא ןעמָאנ
 ,ךיד טעּב ךיא ,םּוק ;ןרעּבעג ןּופ ןטימרַאפ ךימ טָאה טָאג
 .ריא ךרּוד ןרעװ טכירעגפיוא ךיא לעװ רעפא ,טסניד ןיימ ּוצ
 ,יֵרָׂש ןּוא* .ןיֵרָׂש ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ םרבַא טָאה
 -כָאנ ,טסניד ריא ,תירצִמ יד רֶנָה ןעמּונעג טָאה ,ּבײװ סמרבַא
 טָאה יז ןּוא ,רָאי ןעצ ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןסעזעג זיא םרבַא יװ םעד
 זיא רע ןּוא* .םיא ּוצ ּביו ַא רַאפ ןעמרבַא ןַאמ ריא ןּבעגעג יז
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 טָאה יז יװ ןּוא ;ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ןרֶנָה ּוצ ןעמּוקעג
 טצַאשעגננירג עטנירַאה ריא זיא ױזַא ,קידעגָארט זיא יז זַא ןעזעג
 ןיימ :ןעמרבַא ּוצ טגָאזעג יֵרָׂש טָאה* .ןגיוא עריא ןיא ןרָאװעג
 ,םעווּב ןייד ןיא טסניד ןיימ ןּבעגעג ּבָאה ךיא !ריד ףיוא הלווע
 בנירג ךיא ןיּב ױזַא ,קידעגָארט זיא יז זַא ןעזעג טָאה יז יװ ןּוא
 רימ ןשיוװצ ןטּפשמ טָאג לָאז ;ןגױא עריא ןיא ןרָאװעג טצַאשעג
 ןייד יא טָא :ןיִרָׂש ּוצ טנָאזעג םרבַא טָאה" .ריד ןשיװצ ןּוא
 .ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ ריא טימ ּוט ,טנַאה ןייד ןיא טסניד
 .ריא ןּופ ןפָאלטנַא זיא יז ןּוא ,טקינײּפעג יז טָאה יֵרָׂש ןּוא

 רעסַאװ לַאװק ַא ייּב ןענופעג יז טָאג ןּופ ךַאלמ ַא טָאהי
 ןוא* .רּוש ןייק געװ ןפיוא לַאװק םעד יײּב ,רּבדמ רעד ןיא
 ןוא ,ּוטסמּוק ןענַאװ ןּופ ,טסניד סיֵרָׂש ,רֶנָה :טגָאזעג טָאה רע
 ףױלטנַא ןירָׂש עטנירַאה ןיימ ןּופ :טגָאזעג יז טָאה ?ּוטסײג ןיהּוװ
 םּוא ךיז רעק :טגָאזעג ריא ּוצ טָאג ןּופ ךאלמ רעד טָאה' .ךיא
 רעד ןּוא* .טנעה עריא רעטנּוא ךיז גייּב ןּוא ,עטנירַאה ןייד ּוצ
 ןייד ןרעמ ךיא לעװ ןרעמ :טנָאזעג ריא ּוצ טָאה טָאג ןּופ ךַאלמ
 .טייקליפ ןּופ ןרעװ טליײצעג ןענעק טינ טעװ רע ןּוא ,ןעמָאז
 טסיּב ּוד ,עז :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּוא'*
 ןעמָאנ ןייז ןפּור ּוטסלָאז ,ןּוז ַא טסרעּבעג ןּוא ,קידעגָארט
 טעװ רע ןּואי* .ןייּפ ןייד "טרעהענּוצ טָאה טָאג לײװ ,לאֵעָמׂשִי

 ,ןעמעלא ןגעקַא ןייז טעװ טנַאה ןייז :לזײאדלַאװ ַא שטנעמ ַא ןייז .
 ןּופ טכיועג ןיא ןּוא ;םיא ןגעקַא ןייז טעװ טנַאה סנעמעלַא ןּוא
 .ןעניֹוװ רע טעװ רעדירּב ענייז עלַא

 ריא ּוצ טָאה סָאװ הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג יז טָאה*
 :טנָאזעג טָאה יז םורָאװ ;'גנואעז ןּופ טָאג רעד טסיּב ּוד ,טדערעג
 טָאה םּורדי* ?ךימ טעז סָאװ םעד ןעזעג ָאד ךיא ּבָאה ןיוש-טינ
 ׁשַדְק ןשיװצ זיא רע ;:יאֹורייַחַל-רַאּב םענּורּב םעד ןפּורעג ןעמ
 .דֶרֶּב ןשיװצ ןּוא

 .ךימ טעז סָאװ ןקידעּבעל םעד ןופ םענורּב רעד - .הָוהְי עַמָש *
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 טָאה םרבַא ןּוא ,ןּוז ַא ןעמרבַא ןרָאּבעג טָאה רֶנָה ןּוא*
 .לאֵעָמׁשִי ,ןרָאּבעג טָאה רֶגָה סָאװ ןּוז ןייז ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג
 רֶנָה ןעװ ,טלַא רָאי קיצכַא ןּוא סקעז ןעװעג זיא םרבַא ןּואי
 .ןעמרבַא ּוצ ןלאֵעָמשִי ןרָאּבעג טָאה

 טָאה ,רָאי קיצנינ ןּוא ןיינ ןעװעג טלַא זיא םרבַא זַא ןּואי ןי
 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמרבַא ּוצ ןויװַאּב הוהי ךיז

 ךיא ןּואי .ךַאלרע ייז ןּוא ,רימ רַאפ יג ;יֵדַש טָאג ןיּב ךיא
 לעװ ךיא ןּוא ,ריד ןשיוװצ ןּוא רימ ןשיװצ דנּוּב ןיימ ןכַאמ לעװ
 ,םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג םרבַא זיא* .רעיײז ןּוא רעייז ןרעמ ךיד
 ןיימ ,עז--ךיא* :ןגָאז ּוצ יװַא ,טדערעג םיא טימ טָאה טָאנ ןּוא
 אךס ַא ןּופ רעטָאפ רעד ןייז טסעװ ןּוא ,ריד טימ ןייז טעװ דנּוּב
 ,םָרבַא ןרעװ ןפּורעג טינ רעמ לָאז ןעמָאנ ןייד ןּוא* .רעקלעפ
 רעטָאּפ םעד רַאפ םורָאװ ;םֶהָרבַא ןייז לָאז ןעמָאנ ןייד רָאנ
 לעװ ךיא ןּוא* .טכַאמעג ךיד ךיא ּבָאה רעקלעפ ךס ַא ןּופ
 רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא ,רעיײז ןּוא רעייז ןרעּפכּורפ ךיד
 לעװ ךיא ןּואי .ריד ןּופ ןײגסױרַא ןלעװ םיכלמ ןּוא ,רעקלעפ
 ןייד ןשיווצ ןּוא ,ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ דנּוּב ןיימ ןלעטשפיוא
 ,דנּוּב ןקיּבייא ןַא רַאפ ,תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא ,ריד ךָאנ ןעמָאז
 ךיא ןּוא* .ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד ןּוא טָאג םּוצ ריד ןייז ּוצ
 ןייד ןּופ דנַאל סָאד ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד ןּוא ריד ןּבעג לעװ
 ;םּוטננייא ןקיּבייא ןַא רַאפ ,ןַעַנּכ דנַאל עצנַאג סָאד ,טּפַאשניוװ
 :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי .טָאג םּוצ ןייז יז לעװ ךיא ןּוא
 ,ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד ןּוא ּוד ,דנּוּב ןיימ ןטיה טסלָאז רעּבָא ּוד
 טלָאז ריא סָאװ דנּוּב ןיימ זיא סָאד"" .תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא
 ךָאנ ןעמָאז ןייד ןשיװצ ןּוא ,ךייַא ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ ןטיה
 .ןױשרַאּפסנַאמ רעכַאלטיא ןרעװ טלַמעג לָאז ךייַא ייּב :ריד
 -רָאפ רעייא ןּופ שיילפ םעד ןיא ןרעװ טלַמעג טלָאז ריא ןּואיי
 ןּוא רימ ןשיװצ דנוּב ןּופ ןכייצ ַא רַאפ ןייז טעװ סע ןּוא ,טיוה

 .ןֹומֲה בָא *
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 ךייַא יּב ןרעװ טלַמעג לָאז געט טכַא ּוצ ןּוא* .ךייַא ןשיװצ
 ןרָאּבעג ,תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא ןױשרַאּפסנַאמ רעכַאלטיא
 ןדמערפ ַא ץימע ןּופ טלעג :רַאפ טפיוקעג רעדָא ,זיוה ןיא
 ןרעװ טלַמעג וומ טלַמעגי .ןעמָאז ןייד ןּופ טינ זיא סָאװ
 טפיוקעג זיא סָאװ רעד ןּוא ,זיוה ןייד ןיא ןרָאּבעג זיא סָאװ רעד
 רַאפ שיילפ רעייַא ןיא ןייז לָאז דנּוּב ןיימ ןּוא ;טלעג ןייד רַאפ
 ןשרַאּפסנַאמ רענעטינשַאּבמּוא ןַא ןּוא* .דנוּב ןקיּביײא ןַא
 ,טיוהרָאּפ ןייז ןּופ שיילפ םעד ןיא ןלַמ טינ ךיז טעװ סָאװ
 טָאה דנּוּב ןיימ ;קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי
 .טרעטשרַאפ רע

 ּוטסלָאז ןיִרָׂש ּבייוו ןייד :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא=
 ריא ןייז לָאז ייהֵרָׂש טרעיינ ,יֵרָׂש ןעמָאנ ריא טימ ןפּור טינ
 ןּופ ןּבעג ךיוא ריד לעװ ןּוא ,ןשטנעּב יז לעװ ךיא ןּואי* .ןעמָאנ
 ןרעװ ןלעװ רעקלעפ ןּוא ,ןשטנעּב יז לעװ ךיא ,ָאי ;ןּוז ַא ריא
 םהרבַא זיא" .ריא ןּופ ןייז ןלעװ תומּוא ןּופ םיכלמ ;ריא ןּופ
 יב טגָאועג ןּוא -טכַאלעג טָאה רע ןּוא ,םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג
 ?ןרעװ ןרָאּבעג רָאי טרעדנּוה ןּופ ןַאמ ַא ייּב ןעק :ןצרַאה ןיא ךיז
 טָאה םהרבַא ןּוא* ?ןרעּבעג רָאי קיצניינ ּוצ הרׂש ןעק ןּוא
 טָאה* !ריד רַאפ ןּבעל לאֵעָמׁשִי לָאז יַאװלה :טָאג ּוצ טנָאזעג
 ,ןּוז ַא ןרעּבעג ריד טעװ הרׂש ּביײװ ןייד ,רָאװרַאפ :טגָאזעג טָאג
 ןלעטשפיוא לעװ ךיא ןּוא ; קחצי ןעמָאנ ןייז ןפור טסלָאז ןּוא
 .םיא ךָאנ ןעמָאז ןייז ּוצ דנּוּב ןקיּביײא ןַא רַאפ םיא טימ דנּוּב ןיימ
 ּבָאה ךיא ,עז ;טרעהעגוצ ךיד ךיא ּבָאה ןלאַעמשִי ןגעוו ןּואי
 םיא לעװ ןּוא ,ןרעּפכורפ םיא לעװ ךיא ןּוא ,טשטנעּבעג םיא
 ןוא ,ןרעּבעג רע טעװ ןטשריפ ףלעווצ ;רעײז ןּוא רעייז ןרעמ
 רעּבָא דנּוּב ןיימ** .קלָאפ סיורג ַא רַאפ ןכַאמ םיא לעװ ךיא
 ןרעּבעג ריד טעװ הרׂש סָאװ ,ןקחצי טימ ןלעטשפיוא ךיא לעװ
 .רָאי רעדנַא ןפיוא טייצ רעד ּוצ

 .קָחְצּיַ יעטנירַאה *
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 טָאג טָאה ױזַא ,םיא טימ ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ןּוא*
 .ןעמהרבַא רעּביא ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז

 עלַא ןּוא ,ןלאֵעָמשִי ןּוז ןייז ןעמּונעג טָאה םהרבַא ןּואי
 ,טלעג רַאפ עטפיוקעג ענייז עלַא ןּוא ,ענערָאּבענזױה ענייז
 ,ןעמהרבַא ןּופ טײלזױה יד ןשיװצ ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי
 "מעד ןיא טיוהרָאפ רעייז ןּופ שיילפ סָאד טלַמעג טָאה רע ןּוא
 ןוא* .טדערעג םיא ּוצ טָאה טָאג יװ ױזַא ,גָאט םענעגייא ןקיזָאד
 יא רע ןעװ ,טלַא רָאי קיצניינ ןּוא ןיינ ןעװעג זיא םהרבַא
 ןייז ןּוא= .טיוהרָאפ ןייז ןּופ שיילפ םעד ןיא ןרָאװעג טלַמעג
 טלַמעג זיא רע ןעװ ,טלַא רָאי ןציירד ןעװעג זיא לאֵעָמׁשִי ןּוז
 ןקיוָאדמעד ןיא* .טיוהרָאפ ןייז ןּופ שיילפ םעד ןיא ןרָאװעג
 .לאֵעָמשִי ןּוז ןייז ןּוא םהרבַא ןרָאװעג טלַמעג זיא גָאט םענעגייא
 רעדָא ,זיוה ןיא ןרָאּבעג ,זיוה ןייז ןּופ טײלסנַאמ עלַא ןּואיי
 ןרָאװעג טלַמעג ןענייז ,ןדמערפ ַא ןּופ טלעג רַאפ טפיוקעג
 .םיא טימ

 אָרָיַו

 רעמיוּבנכיײא יד ייּב ,םיא ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּואי ןדי
 ןייז ןּופ גנַאגניַא ןיא ןסעזעג זיא רע ןעװ ,אֵרֹמַמ ןּופ

 ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא* .גָאט ןּופ ץיה רעד ןיא ,טלעצעג
 ;םיא רַאפ ןעייטש רענעמ יירד טשרע ,ןעזרעד טָאה ןּוא ןגיוא
 ןגעקטנַא ןפָאלעג יז רע זיא ױזַא ,ןעזרעד יז טָאה רע יװ ןּוא
 רעד ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,טלעצעג ןּופ גנַאננייַא םעד ןּופ
 ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא ,רַאה ןיימ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .דרע
 ךיא ,ּוטסלָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענּופעג ּבָאה ךיא
 ןרעװ טכַארּבעג זָאל* .טכענק ןייד ןּופ ןײגקעװַא טינ ,ךיד טעּב
 ןָא ךייַא טנעל ןּוא ,סיפ ערעײַא טשַאװ ןּוא ,רעסַאװ לסיּב ַא
 ןּוא ,טיורּב לקיטש ַא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא* .םיוּב ןרעטנּוא
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 ןייג ריא טעװ ךָאנרעד ,ץרַאה רעיא ןענעלרעטנּוא טעװ ריא
 .טכענק רעייַאּוצ ןעמּוקעגרעּבירַא ןיוש טייז ריא יו יזַא ;רעטײװ
 םהרבַא טָאה" .טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ּוט :טנָאזעג יז ןּבָאה
 !ךיז לײַא  :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןהרׂש ּוצ טלעצענ ןיא טלײַאעג
 ּוצ ןּוא .סנכּוק ךַאמ ןּוא טענקרַאפ ,לעמלמעז הָאְס יירד
 ,דניר גנּוי ַא ןעמּונעג טָאה ןּוא ,ןפָאלעג םהרבַא זיא רעדניר יד
 טכירעגּוצ סע טָאה רע ןּוא ;גנּוי םּוצ ןּבענעג ןּוא ,טעפ ןּוא ךייוו
 סָאד ןּוא ,ךלימ ןּוא טנַאמש ןעמּונעג טָאה רע ןּוא* .ךינ ףיוא
 טלעטשעגקעװַא טָאה ןּוא ,טכירעגוצ טָאה רע סָאװ דניר עגנּוי
 יז ןּוא ,םיוּב ןרעטנּוא יז רַאפ ןענַאטשעג זיא רע ןּוא ;ײז רַאפ
 ןיד הרׂש זיא ּוװ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה" .ןסעגעג ןּבָאה
 :טגָאזעג רע טָאהיי .טלעצעג ןיא ןָא :טגָאועג רע טָאה ?ּבײװ
 ,רָאי ַא רעּביא טציא יװ ױזַא ןרעקמּוא ךיז ךיא לעװ ןרעקמּוא
 ךיז טָאה הרׂש ןּוא .ןּוז ַא ןּבָאה טעװ ּבײװ ןייד הרׂש ,עז ןּוא
 -.םיא רעטניה סָאװ טלעצעג ןּופ גנַאגניַא ןיא טרעהעגנייַא
 ןהרׂש ייּב ;םינקז עטנָאטַאּב ןעוועג ןענייז הרׂש ןּוא םהרבַא ןּואי
 -.רעּבײװ ייּב יװ רעגייטש רעד ןייז ּוצ טרעהעגפיוא טָאה
 ךיא יװ םעדכָאנ :ןגָאז ּוצ ױזַא ךיז ןיא טכַאלעג טָאה הרׂש ןּוא*
 ןיימ זיא ּוצרעד ?נונעּת ןּבָאה ךָאנ ךיא לָאז ,ןרָאװעג טלַא ןיּב
 טָאה סָאװרַאפ :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה-* .טלַא רַאה
 ,ןרעּבעג ןתמא רעד ןיא ךיא ןעק יצ ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,טכַאלעג הרׂש
 ּוצ ?טָאג ןּופ ןטימרַאפ ךַאז ַא ןעד זיא* ?טלַא ןיִּב ךיא וא
 ױזַא ,ריד ּוצ ןרעקרעדיװ ךיא לעװ טייצ רעטמיטשַאּב רעד
 הרׂש טָאה* .ןּוז ַא ןּבָאה טעװ הרש ןּוא ,רָאי ַא רעּביא טציא יװ
 טָאה יז םורָאװ ;טכַאלעג טינ ּבָאה ךיא :ןגָאז ּוצ יװַא ,טנקיילעג
 .טכַאלעג ָאי טסָאה ,ןיינ :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ;טַאהעג ארֹומ

 ןּבָאה ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןענַאטשעגפיוא ןענייז רענעמ יד ןּוא;*
 ,ייו טימ ןעגנַאגעג זיא םהרבַא ןּוא .םֹודס ףיוא טקּוקעגּפָארַא
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 ןקעדרַאפ ךיא לָאז :טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי .ןטײלַאּב ּוצ יו
 ךָאד טעװ םהרבַא ןּוא= ?ןָאט ליװ ךיא סָאװ ןעמהרבַא ןּופ
 רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ןּוא ,קלָאפ קיטכַאמ ןּוא סיורג ַא ןרעוו
 םיא ּבָאה ךיא םורָאװ'* ;םיא טימ ןשטנעּב ךיז ןלעװ דרע
 זיוה ןייז ןּוא ,רעדניק ענייז ןלעפַאּב לָאז רע ידּכ ,טנעקרעד
 טכער ןָאט ּוצ ,טָאג ןּופ געװ םעד ןטיה ןלָאז יז זַא ,םיא ךָאנ
 סָאװ ןעמהרבַא ףיוא ןעגנערּב לָאז טָאג ידּכ ,טייקיטכערעג ןּוא
 סָאד :טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא" .םיא ןגעװ טדערעג טָאה רע
 רעייז ןּוא ,סיורג רָאװרַאפ זיא הרֹומַע ןּוא םֹודס ןגעװ יירשעג
 ןרעדינּפָארַא טשרָאקַא ךימָאל*: .רעווש רעייז רָאװרַאפ זיא דניז
 סָאװ יירשעג סָאד יװ יױזַא ןָאטעג ןצנַאנ ןיא ןּבָאה ייז ּביוא ,ןעז ןּוא
 רענעמ יד ןּוא .ןסיוו ךימָאל ,טינ ּביוא ןּוא ;רימ ּוצ ןעמּוקעג זיא
 ;םֹודס ןייק ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,ןטרָאד ןּופ טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה
 םהרבַא ןּוא* .טָאג רַאפ ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא םהרבַא ןּוא
 ןעננערּבמּוא ּוטסעװ ןיוש-טינ :טגָאזעג טָאה ןּוא טנענעג טָאה
 ָאד ןענייז רעמָאט* ?ןקידלוש םעד טימ ןקידלושמוא םעד
 "מוא יז ּוטסעװ ןיוש-טינ ,טָאטש רעד ןיא עקידלּושמּוא קיצפופ
 יד ןגעװ ןּופ טרָא םעד ןּבעגרַאפ טינ טסעװ ןּוא ,ןעננערּב
 ַאזַא ןָאט ּוצ ריד הלילח=* ?ריא ןיא סָאװ עקידלושמּוא קיצפופ
 רעד זַא ,ןקידלּוש םעד טימ ןקידלּושמּוא םעד ןטייט ּוצ ,ךַאז
 !ריד הלילח ;רעקידלּוש רעד יװ יװַא ןייז לָאז רעקידלּושמוא
 ?טייקיטכערעג ןָאט טינ דרע רעצנַאג רעד ןּופ רעטכיר רעד לָאז
 םֹודס ןיא ןעניפעג לעװ ךיא ּבױא :טגָאועג טָאג טָאה
 ןּבעגרַאפ ךיא לעװ ,טָאטש רעד ןיא עקידלּושמּוא קיצפּופ
 םהרבַא ןפּורעגּפָא ךיז טָאהי .ןגעװטרעיײיז ןּופ טרָא ןצנַאג םעד
 ּוצ ךימ ייטשרעטנוא ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,עז :טגָאזעג טָאה ןּוא
 רעמָאט= .ׁשַא ןּוא ּביוטש ןיּב ךיא םגה ,רַאה ןיימ ּוצ ןדער
 ןגעוו ןּופ וטסעװ ,ףניפ עקידלּושמּוא קיצפּופ יד ןּופ ןלעפ ןלעוװ
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 ךיא :טנַאזעג רע טָאה ?טָאטש עצנַאג יד ןרעטשעצ ףניפ יד
 ןּוא ףניפ ןעניפעג ןטרָאד לעװ ךיא ּביױא ,ןרעטשעצ טינ לעװ
 ןּוא ,טדערעג םיא ּוצ לָאמ א רעדיװ טָאה רע ןּואי .קיצרעּפ
 טָאה ?קיצרעפ ןעניפעג ןטרָאד ךיז ןלעװ רעמָאט :טגָאזעג טָאה
 טָאה* .קיצרעפ יד ןנעוו ןּופ ןָאט טינ סע לעװ ךיא :טנָאזעג רע
 ןּוא ,ןסירדרַאפ טינ רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טנָאזעג רע
 ?קיסיירד ןעניפעג ןטרָאד ךיז ןלעװ רעמָאט :ןדער לעװ ךיא
 ןטרָאד לעװ ךיא ּביוא ,ןָאט טינ סע לעװ ךיא :טנָאזעג רע טָאה
 ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,עז :טגָאזעג רע טָאה** .קיסיירד ןעניפעג
 ןטרָאד ךיז ןלעװ רעמָאט :רַאה ןיימ ּוצ ןדער ּוצ ךימ ייטשרעטנּוא
 ןרעטשעצ טינ לעװ ךיא :טנָאזעג רע טָאה ?קיצנַאװצ ןעניפעג
 ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג רע טָאה* .קיצנַאװצ יד ןגעוו ןּופ
 :לָאמ סָאד רָאנ ןדער לעװ ךיא ןּוא ,ןסירדרַאפ טינ רַאה ןיימ
 ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?ןעצ ןעניפעג ןטרָאד ךיז ןלעװ רעמָאט
 .ןעצ יד ןגעוו ןּופ ןרעטשעצ טינ לעװ

 טקידנעעג טָאה רע ןעװ .,ןעגנַאגענקעװַא ויא טָאג ןוא
 ןייז ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה םהרבַא ןּוא ;ןעמהרבַא ּוצ ןדער
 .טרָא

 ןיא םֹודס ןייק ןעמּוקעג ןענייז םיכָאלמ ײװצ יד ןּואי ןהי
 ןּוא .םֹודס ןּופ רעיוט ןיא ןסעזעג זיא טֹול ןּוא ;טגװָא-

 יז טלעטשענפיוא ךיז טָאה רע ןּוא ,ןעזרעד יז טָאה טֹול
 רע ןּואי .דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ טקּוּבעג ךיו טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא
 טרעק ,ןרַאה עניימ ,ךייַא טעּב ךיא ,טעז :טגָאזעג יז ּוצ טָאה
 טשַאװ ןּוא ,טכַאנ רעּביא ףיוא טכענק רעיא ןּופ זיוה ןיא ןייַא
 רעייַא ףיוא ןייג טעװ ןּוא ,ןרעדעפ ךיז טעװ ריא ןּוא ;סיפ ערעײַא
 רימ ןלעװ סַאנ רעד ףיוא טרעיינ ,ןיינ :טגָאזעג יז ןּבָאה .געװ
 נייַא ןּבָאה יז ןּוא ,יײז ּוצ ןענַאטשעגּוצ רעייז רע זיא: .ןקיטכענ
 רע ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ןּוא ,םיא ּוצ טרעקעג
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 עטרעייזעגמוא ןקַאּבעג ןּוא ,טײצלָאמ ַא טכַאמעג יז רַאפ טָאה
 .ןסענעג ןּבָאה יז ןּוא ,סנכּוק

 ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה ,טניײלעג ךיז ןּבָאה יז ךָאנ רעדייא
 ןופ ,זיוה סָאד טלגנירעגמּורַא ,םֹודס ןּופ ןשטנעמ יד ,טָאטש
 ןּבָאה יז ןּוא* .קע ּוצ קע ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ,טלַא ויּב גנּוי
 רענעמ יד ןענייז ּוװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןטֹול ּוצ ןפורעג
 ּוצ סױרַא יז גנערּב ?טכַאנ יד ןעמוקעג ריד ּוצ ןענייז סָאװ
 ײזּוַצ ןעגנַאגענסױרַא טֹול זיא" .ןענעקרעד יז ןלָאז רימ ,זדנּוא
 .ךיז רעטניה ןסָאלשרַאפ רע טָאה ריט יד ןּוא ,גנַאגנייַא ןיא
 טינ טּוט ,רעדירּב עניימ ,ךייַא טעּב ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּואי
 ייװצ רימ ייּב ןענייז ,ְךייַא טעּב ךיא ,טָאי .סטכעלש ןייק
 ןעגנערּבסױרַא יז ךימָאל ,ןַאמ ןייק ןּופ טינ ןסיײװ סָאװ רעטכעט
 רָאנ ,ןגיוא ערעיײַא ןיא טּוג זיא סע יװ יז טימ טּוט ןּוא ,ךייַא ּוצ
 ןענייז יז יװ ױזַא ,ןָאט טינ ךַאז ןייק ריא טלָאז רענעמ עקיזָאדיד
 ייֵג :טגָאזעג יז ןּבָאה' .ךַאד ןיימ ןּופ ןטָאש םעד ןיא ןעמּוקענ
 ןּוא ,ןעניֹוװ רענייא ןעמוקעג :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא !קעװַא
 ךָאנ ריד טימ ךיז רימ ןלעװ דנּוצַא !ןטּפשמ רע ליװ ןטּפשמ
 ןענַאטשעגּוצ רעייז ןענייז יז ןּוא .ייז טימ יװ ןיינַאּב רענרע
 .ריט יד ןכערּבּוצנייַא טנענעג ןּבָאה ןּוא ,ןטֹול ּוצ ,ןַאמ םעד ּוצ
 -ךײרַא ןּוא ,טנַאה רעײז טקערטשעגסיוא רענעמ יד ןּבָאה"
 .ןסָאלשרַאפ יז ןּבָאה ריט יד ןּוא ,זיוה ןיא ךיז ּוצ ןטֹול טכַארּבעג
 ןגָאלשעג יז ןּבָאה זיוה ןּופ גנַאגנייַא םייּב סָאװ טייל יד ןּואי
 טנעקעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,סיורג זיּב ןיילק ןּופ טייקדנילּב טימ
 ;ןטֹול ּוצ טגָאזעג ןּבָאה רענעמ יד ןּוא= .גנַאגניַא םעד ןעניפעג
 ענייד ןּוא ןיז ענייד רעדָא םידייא ןַא ?ָאד ּוטסָאה ךָאנ ןעמעוו
 ריפ ,טָאטש רעד ןיא טסָאה ּוד רָאנ ןעמעװ רעדָא ,רעטכעט
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןרעטשעצ רימ םורָאװ* ;טרָא םעד ןּופ סױרַא
 טָאה טָאג ןּוא ,טָאג רַאפ סיורג זיא יז ןגעװ יירשעג סָאד לײװ
 .ןרעטשעצ ּוצ יז טקישעג זדנּוא
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 ענייז ּוצ טדערעג טָאה ןּוא ,ןעננַאנעגסױרַא טֹוק זיא'*
 טָאה רע ןּוא ,רעטכעט ענייז ןעמונעג ןּבָאה סָאװ יד ,סמידייא
 םורָאװ ,טרָא ןקיזָאדמעד ןּופ סױרַא טייג ,ףיוא טייטש :טגָאזעג
 סָאװ רענייא יװ ןעװעג זיא רע ןּוא .טָאטש יד טרעטשעצ טָאג
 .סמידייא ענייז ןּופ ןגיוא יד ןיא סַאּפש טכַאמ

 יד ןּבָאה יװַא ,ןעננַאגעגפיוא זיא ןגרָאמירפ רעד יװ ןּוא*
 ,ּבײװ ןייד םענ ,ףיוא ייטש :ןנָאז ּוצ יוװַא ,ןטֹול טלײַאעג םיכָאלמ
 טינ טסלָאז ידּכ ,ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ רעטכעט ײװצ ענייד ןּוא
 ןוא* .טָאטש רעד ןּופ דניז רעד ךרּוד ןרעװ טכַארּבעגמּוא
 ,טנַאה ןייז ןעמּונעגנָא רענעמ יד ןּבָאה ,טמַאזעג טָאה רע זַא

 ;רעטכעט ײװצ ענייז ןּופ טנַאה יד ןּוא ,ּבײװ ןייז ןּופ טנַאה יד ןּוא -
 םיא ןּבָאה יז ןּוא .םיא ףיוא גנּומירַאּברעד סטָאג ןגעװ ןּופ
 סע ןּואי .טָאטש ןסיוא טוָאלעג םיא ןּבָאה ןּוא ,טריפעגסורַא
 טָאה ױזַא ,ןסיורד טריפענסױרַא םיא ןּבָאה יז יװ ,ןעוװעג זיא
 ןקוקמּוא טינ ךיז טסלָאז ;ןּבעל ןייד טימ ןירטנַא :טגָאזעג רע
 ;טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןלעטשּפָא טינ ךיז ןּוא ,ריד רעטניה
 טָאה- .ןרעװ טכַארּבעגמּוא טינ טסלָאז ידּכ ,גרַאּב םּוצ ןירטנַא
 ,עז* .ןרַאה עניימ ,ךייַא טעּב ךיא ,ױװַא טינ :טגָאזעג יז ּוצ טֹול
 ןיא טייקילעוטיײל ןענּופעג טָאה טכענק ןייד ,ךיד טעּב ךיא
 טסָאה ּוד סָאװ דסח ןייד טסיירגעג טסָאה ןּוא ,ןגיוא ענייד
 טינ ןעק ךיא רעּבָא ;שפנ ןיימ ןּבעל ןזָאל ּוצ ,רימ טימ ןָאטעג
 ,ןגָאינָא ךָאנ ךימ טעװ זייּב סָאד םורָאװ ,גרַאּב םּוצ ןענירטנַא
 ,טָאטש ענעי זיא ,ךיד טעּב ךיא ,ןָא* .ןּברַאטש לעװ ךיא ןּוא
 טעּב ךיא ,ךימָאל ;סניילק ַא זיא יז ןּוא ,ןפיולטנַא ּוצ ןיהַא טנָאנ
 טעװ שפנ ןיימ ןּוא-סניילק ַא ךָאד זיא יז-ןענירטנַא ןיהַא ,ךיד
 ןייד ןיֹוש ךיא ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה*: .ןּבעל ןּבײלּב
 יד ןרעקרעּביא טינ לָאז ךיא ,ךַאז רעקיזָאדרעד ןיא ךיוא םינּפ
 םורָאװ ,ןיִהַא ןירטנַא ,ךיז לייַא= .טגָאזעג טסָאה ּוד סָאװ טָאטש
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 .רעטיּב ןעװעג זיא סע לײװ ,הֶרָמ ןּופ רעסַאװ סָאד ןעקנירט
 טָאה קלָאפ סָאד ןּוא=* .יהְרָמ ןעמָאנ ריא ןפורעג ןעמ טָאה םורד
 ?ןעקנירט רימ ןלָאז סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ןגעקַא טלמרּומעג
 ַא ןזיװעגנָא םיא טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג רע טָאה*
 סָאד ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא טָאה רע ןּוא ,םיוּב
 םיקוח טכַאמעג ייז רע טָאה ןטרָאד .סיז ןרָאװעג זיא רעסַאװ
 טָאה רע ןּוא* .טוורּפעג יז רע טָאה ןטרָאד ןּוא ,ןצעזעג ןּוא
 ןייד טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהוצ ּוטסעװ ןרעהּוצ ּביוא :טגָאזעג
 ,ןגיוא ענייז ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט טסעװ ןּוא ;רַאה
 ,םיקּוח ענייז עלַא ןטיה ןּוא ,טָאּבעג ענייז ּוצ ןכרָאה טסעוו ןּוא
 ףיוא ןָאטעגפױרַא ּבָאה ךיא סָאװ טפַאשקנַארק ידלַא ךיא לעװ
 ןייד ןיּב הוהי ךיא םורָאװ ;ריד ףיוא ןָאטּפױרַא טינ ,םִיַרצִמ
 .רעטיהרַאפ

 ןעוועג ןענייז ןטרָאד ןּוא ;םֵליֵא ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּואיי
 יז ןּוא ;רעמױּבלטײט קיצעּביז ןּוא ,רעסַאװ ןלַאװק ףלעווצ
 .רעסַאװ םייּב טּורעג ןטרָאד ןּבָאה

 הדע עצנַאג יד ןּוא ,םֵליֵא ןּופ ןגױצעגקעװַא ןּבָאה יז ןּואי ןזה
 ןיס.רּבדמ ןיא ןעמּוקעגנָא זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ

 ןטייווצ ןּופ גָאט ןטנצפּופ ןיא ,יַניִס ןשיװצ ןּוא םֵליֵא ןשיווצ סָאװ
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײגסױרַא רעייז ךָאנ שדֹוח

 טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּוא*
 יד ןּוא* ;רּבדמ ןיא ןענֹרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמרּומעג
 רימ ןטלָאװ יַאװלה :טגָאזעג יז ּוצ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 רימ ןעוו םִיַרצִמ דנַאל ןיא טָאג ןּופ טנַאה רעד ךרּוד ןּברָאטשעג
 טיורּב ןסעגעג ןּבָאה רימ ןעוו ,שיילפ ּפָאט ןרעּביא ןסעועג ןענייז
 ןקיזָאדמעד ןיא טכַארּבעגסױרַא זדנּוא טָאה ריא םורָאװ ;טַאז ּוצ
 .רעגנוה ךרּוד גנּולמַאזנייַא עצנַאג עקיזָאדיד ןטייט ּוצ ,רּבדמ

 .רעטיּב *
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 ןענעגער ךייַא ךַאמ ךיא ,עז :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאהי
 ןּביילק ןּוא ןײנסױרַא טעװ קלָאפ סָאד ןּוא ,למיה ןּופ טיורּב
 ןוװּורּפ םיא לָאז ךיא ידּכ ,גָאט ןּופ שינעפרעדַאּב יד גָאט ןכַאלטיא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא* .טינ רעדָא הרֹוּת ןיימ ןיא ןייג טעװ רע ּביױא
 -מײהַא ןלעװ יז סָאװ ןטסעמּפָא ןלעו יז זַא ,גָאט ןטסקעז ןפיוא
 ףיוא ןּבײלק יז יװ ליפ יװַא = ײװַצ ןייז סע טעװ ,ןעגנערּב
 .ךַאלגעטנָאט

 ןופ רעדניק עלַא ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ ןּואי
 -סױרַא ךייַא טָאה טָאג זַא ,ןסיװ ריא טעװ טוװָא ןיא :לארׂשי
 ןעז ריא טעװ ירפ רעד ןיא ןּואי ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעג
 ערעײַא טרעהעגּוצ טָאה רע םורָאװ ;טָאג ןּופ טכַארּפ יד
 ריא סָאװ ,רימ ןענייז סָאװ ןּוא .טָאג ןגעקַא ןעיירעלמרּומ
 (ךעשעג טעװ סָאדו :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא* ?זדנוא ןגעקַא טלמרּומ
 ןיא ןּוא ,ןסע םּוצ שיילפ טוװָא ןיא ןּבעג ךייא טעװ טָאג ןעוו
 ערעײַא טרעהעג טָאה טָאג םורָאװ ;טַאז ּוצ טיורּב ירפ רעד
 ןענייז סָאװ ןּוא ;םיא ןגעקַא טלמרּומ ריא סָאװ ןעיירעלמרּומ
 טרעיינ ,ןעיירעלמרומ ערעײַא ןענייז זדנוא ןגעקַא טינ ?רימ
 רעד ּוצ גָאז :ןענרהא ּוצ טנָאזעג טָאה השמ ןּוא" .טָאג ןגעקַא
 ,טָאג רַאפ טנענעג :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג
 .ןעיירעלמרּומ ערעײַא טרעהעגּוצ טָאה רע םורָאװ

 רעצנַאג רעד ּוצ טדערעג טָאה ןרהַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא"
 םּוצ טקוקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע
 .ןקלָאװ ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד טשרע ,רּבדמ
 ּבָאה ךיא" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא'י
 ּוצ דער .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעיירעלמרומ יד טרעהעג
 רעד ןיא ןּוא ,שיילפ ןסע ריא טעװ טוװָא ןגעק :ןגָאז ּוצ יװַא יז
 ךיא זַא ,ןסיו טעװ ריא ןּוא ,טיױרּב טימ ןטעז ךיז ריא טעװ ירפ
 .טָאג רעייַא הוהי ןיּב
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 .רעדּורּב ַא רעניימ זיא רע :טנָאזעג טָאה יז ךיוא ,יז ןּוא
 טייקנייר רעד ןיא ןּוא ןצרַאה ןיימ ןּופ טײקכַאלרע רעד ןיא
 טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה' .ןָאטעג סָאד ךיא ּבָאה טנעה עניימ ןּופ
 ןייד ןּופ טײקכַאלרע רעד ןיא זַא סײװ ךיא ,ָאי :םולח ןיא
 טלָאװעג ךיוא ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ,ןָאטעג סָאד ּוטסָאה ןצרַאה
 טוָאלעג טינ ךיד ךיא ּבָאה םּורד ,רימ ּוצ ןקידניז ןּופ ןדיימרַאפ
 םעד ןּופ ּבײװ יד םּוא רעק ,דנּוצַא ןּואי .ריא ּוצ ןרירּוצ ךיז
 ,ריד רַאפ ןייז ללּפתמ טעװ רע ןּוא ,איבנ ַא זיא רע םורָאװ ,ןַאמ
 יז ,םּוא טינ יז טסרעק ּוד רעּבָא ּביוא ;ןּבעל ןּביײלּב טסעװ ןּוא
 ירעהעג סָאװ עלַא ןּוא ּוד ,ןּברַאטש ּוטסעװ ןּברַאטש זַא ןסיוו
 1 .ריד ּוצ

 טָאה ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז ְךֶלֶמיִבַא טָאהי
 יד עלַא טדערעג טָאה ןּוא ,טכענק ענייז עלַא ןפורעגפיונּוצ
 רעייז ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא ,ןרעיוא ערעיײז ןיא רעטרעוו עקיזָאד
 טָאה ןּוא ,ןעמהרבַא ןפּורעג טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא" .טַאהעג ארֹומ
 ךיא ּבָאה סָאװ ןּוא ?ןָאטעג ודנּוא ּוטסָאה סָאװ :טנָאזעג םיא ּוצ
 ןוא רימ ףיוא טכַארּבעג טסָאה ּוד סָאװ ,ריד ןגעקַא טקידניזעג
 טינ ןרעװ סָאװ םיׂשעמ ?דניז עסיורג ַאזַא ךיירגיניק ןיימ ףיוא
 טגָאזעג טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא" .רימ ּוצ ןָאטעג ּוטסָאה ,ןָאטעג
 ןָאטעג טסָאה ּוד זַא ,ןעזעגנייַא ּוטסָאה סָאװ :ןעמהרבַא ּוצ
 ?ךַאז עקיזָאדיד

 -רַאפ :טרעלקעג ּבָאה ךיא לײװ :טנָאזעג םהרבַא טָאה'*
 ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ָאטינ זיא טָאג רַאפ ארֹומ ןייק ,רָאװ
 ןיא ךיוא זיא יז ןּואי* .ּבײװ ןיימ ןגעװ ןּופ ןעגרה ךימ ןלעװ יז
 ,רעטָאפ ןיימ ןּופ רעטכָאט יד ,רעטסעווש ַא עניימ ןתמא רעד
 ןרָאװעג רימ יז זיא םּורד ;רעטּומ ןיימ ןּופ רעטכָאט יד טינ רָאנ
 טלנָאװרַאּפ ךימ טָאה טָאג זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ּבײװ ַא רַאפ
 לָאז סָאד :טגָאזעג ריא ּוצ ךיא ּבָאה ,זיױה סרעטָאפ ןיימ ןּופ
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 ןכַאלטיא ןיא :רימ טימ ןָאט טסלָאז ּוד סָאװ דסח ןייד ןייז
 רעניימ זיא רע :רימ ףיוא גָאז ,ןעמּוק ןיהַא ןלעװ רימ סָאװ ,טרָא
 .רעדּורּב ַא

 ןּוא טכענק ןּוא ,רעדניר ןּוא ףָאש ןעמּונעג ךֶלֶמיִבַא טָאה*
 "מּוא םיא טָאה רע ןּוא ,ןעמהרבַא ןּבעגעג טָאה ןּוא ,ןטסניד
 זיא טָא :טגָאזעג טָאה ךֶלֶמיבַא ןּוא** .ןהרׂש ּבײװ ןייז טרעקעג
 ץעוַאּב ,ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סע ּוװ ;ריד רַאפ דנַאל ןיימ
 ןּבעגעג ךיא ּבָאה טָא :טגָאזעג רע טָאה ןהרׂש ּוצ ןּוא*  .ךיז
 קעדּוצ ַא ריד זיא סָאד ,עז ;קיטשרעּבלז טנזיוט רעדּורּב ןייד
 ןעמעלַא רַאפ ןּוא ;ריד טימ סָאװ עלַא ןגעקַא ןגיוא יד רַאפ
 .טקיטרַאפטכערעג ּוטסיּב

 טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה םהרבַא ןּואי
 ןּבָאה יז ןּוא ,ןטסניד ענייז ןּוא ,ּבײװ ןייז ןּוא ,ןכְלֶמיִבַא טלייהעג
 ןסָאלשרַאפ טַאהעג טָאג טָאה ןסָאלשרַאפ םורָאװ=* .ןרָאּבעג
 סמהרבַא ,הרׂש ןגעוו ןּופ זיוה סכֶלֶמיבַא ןּופ טכַארט רעדעװטעי
 .ּביוו

 טָאה רע יװ יװַא ,ןהרׂש ןָא טכַאדעג טָאה טָאג ןּואי אה
 טָאה רע יװ יװַא ןהרׂש ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא ,טנָאזעג

 ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא הרׂש ןּוא* .טדערעג
 טָאה טָאג סָאװ טייצ רעד ּוצ ,רעטלע ןייז ףיוא ןּוז ַא ןעמהרבַא
 ןייז ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה םהרבַא ןּוא* .טגָאזעגנָא םיא
 ,ןרָאּבעג םיא טָאה הרׂש סָאװ ,ןרָאװענ ןרָאּבעג םיא זיא סָאװ ןּוו
 ,געט טכַא ּוצ ןקחצי ןּוז ןייז טלַמעג טָאה םהרבַא ןּוא* .קָחַצִי
 ןעװעג זיא םהרבַא ןּוא* .ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ יװַא
 .ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא זיא קחצי ןּוז ןייז ןעוו ,טלַא רָאי טרעדנּוה

 טָאג רימ טָאה רעטכעלעג ַא :טגָאזעג טָאה הרׂש ןּואי
 .רימ ןגעװ ןכַאל טעװ ,סע טרעה סָאװ רעכַאלטיא ;טכַאמעג

 יקַחַצִי *
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 טעװ הרׂש :ןעמהרבַא טגָאזעג טלָאװ רעװ :טגָאזעג טָאה יז ןּואי
 ?רעטלע ןייז ףיוא ןּוז ַא ןרעּבעג לעװ ךיא זַא ?ןגייז רעדניק

 ,ןרָאװעג טניֹוװטנַא זיא ןּוא ,ןסקַאװעג זיא דניק סָאד ןּואֿי
 גָאט םעד ןיא טײצלָאמ ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה םהרבַא ןּוא
 .ןרָאװעג טניֹוװטנַא זיא קחצי סָאװ

 סָאװ ,תירצִמ רעד רֶגָה ןּופ ןּוז םעד ןעזעג טָאה הרׂש ןּוא
 טָאה יז ןּוא* .ךיז טליּפש רע יװ ,ןעמהרבַא ןרָאּבעג טָאה יז
 ריא ןּוא טסניד עקיזָאדיד סױרַא ּביײרט :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג
 ןעשרי טינ טעװ טסניד רעקיזָאדרעד ןּופ ןּוז רעד םורָאװ ,ןּוז
 .ןקחצי טימ ,ןּוז ןיימ טימ

 ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש רעייז ןעװעג זיא ךַאז יד ןּוא'י
 :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה* .ןּוז ןייז ןגעוװ ןּופ ןעםהרבַא
 ןּוא ,לגניא םעד רעּביא ןגיוא ענייד ןיא ןייז טכעלש טינ לָאז
 ןייֵא ךיז רעה ,ריד טגָאז הרׂש סָאװ ץלַא ;טסניד רעד רעּביא
 .ןעמָאז ןייד ןרעװ ןפּורעג טעװ ןקחצי ףיוא םורָאװ ,לוָק ריא ּוצ
 ַא רַאפ ןכַאמ ךיא לעװ טסניד רעד ןּופ ןּוז םעד ךיוא רעּבָא*
 .ןעמָאז ןייד זיא רע לײװ ,קלָאפ

 טָאה רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז םהרבַא טָאה'*
 -פורַא--ןרֶגָה ּוצ ןּבענעג ןּוא ,רעסַאװ לגָאל ַא ןּוא טיורּב ןעמּונעג
 יז טָאה ןּוא ,דניק סָאד ךיוא ןּוא-לסקַא ריא ףיוא ןָאטעג
 "מּוא טָאה ןּוא ,ןעננַאגעגקעװַא זיא יז ןּוא ;טקישעגקעװַא
 רעסַאװ סָאד זיא'* .עַבָש-רַאּב ןּופ רּבדמ םעד ןיא טעשזדנָאלּבעג
 דניק סָאד ןפרָאװעגקעװַא טָאה יז ןּוא ,לנָאל ןּופ ןעננַאנעגסױא
 טָאה ןּוא קעװַא זיא יז ןּואי* ,ךַאלמיוּב יד ןּופ םענייא רעטנּוא
 יז םורָאװ ,טײװ סָאשנניױּב ַא רַאפ רעּביאנגעקַא טצעזעג ךיז
 יז ןּוא .טּברַאטש דניק סָאד יװ ןעז טינ ךימָאל :טגָאזעג טָאה
 ןּוא לוָק ריא ןּביױהעגפיוא טָאה ןּוא ,רעּביאנעגעקַא ןסעזעג זיא
 ,לגניא םעד ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאג טָאה" .טנײװעג טָאה
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 טָאה ןּוא ,למיה ןּופ ןרֶגָה ּוצ ןפורעג טָאה טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןּוא
 ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ?רֶגָה ,ריד זיא סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ
 ּוװַא לגניא םעד ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ טָאה טָאג םורָאװ
 טלַאה ןּוא ,לנניא םעד ףיוא ּבײה ,ףיוא ייטש** .טרָאד זיא רע
 ךיא לעװ קלָאפ סיורג ַא רַאפ םורָאװ ;טנַאה ןייד טימ ּוצ םיא
 .ןכַאמ םיא

 ןעורעד טָאה יז ןּוא ,ןגיוא עריא טנפעענפיוא טָאה טָאג ןּוא*
 טליפעגנָא טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא יז ןּוא ,רעסַאװ םענּורּב ַא
 .לגניא םעד ןעקנירט ןּבעגעג ןּוא ,רעסַאװ טימ לגָאל םעד

 ,ןסקַאװענפיוא זיא רע ןּוא ,לגניא ןטימ ןעוועג זיא טָאג ןּוא
 ןוא* .רעסישנגיוּב ַא ןעװעג זיא ןּוא ,רּבדמ ןיא ןסעזעג זיא ןּוא
 םיא טָאה רעטּומ ןייז ןּוא ;ןָרָאּפ רּבדמ ןיא ןסעזעג זיא רע
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ּביײװ ַא ןעמּונעג

 ןּוא ְךֶלֶמיִבַא טָאה ,טייצ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא=
 ּוצ יװַא ,ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג ליח ןייז ןּופ רַאה רעד לֹוכיּפ
 רעווש םּורד** ;טסּוט ּוד סָאװ ץלַא ןיא ריד טימ זיא טָאג :ןגָאז
 רעדָא ,רימ ןָא ןשלעפ טסעוװ ּוד ּביוא ,טָאנ ייּב דנּוצַא ָאד רימ
 ךיא סָאװ דסח רעד יװ יװַא ;לקינײא ןיימ ןָא רעדָא ,ןּוז ןיימ ןָא
 דנַאל םעד טימ ןּוא ,רימ טימ ןָאט ּוטסלָאז ,ריד טימ ןָאטעג ּבָאה
 .ןענירד ןטלַאהעגפיוא ךיז טסָאה ּוד סָאװ

 םהרבַא רעּבָא= .ןרעוװש לעװ ךיא :טגָאזעג םהרבַא טָאה+
 סָאװ ,רעסַאװ םענּורּב םעד ןנעוו ןכֶלֶמיִבַא ןטלַאהעגרָאפ טָאה
 :טנָאזעג ךֶלֶמיבַא טָאהי .טלונעג ןּבָאה ןכֶלֶמיִבַא ןּופ טכענק יד
 םורָאװ ;ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג טָאה סע רעװ טינ סײװ ךיא
 סע ּבָאה ךיא טינ ןּוא ,טליײצרעד לָאמּוצ רימ טסָאה ּוד טינ
 .טנייה ץּוחַא טרעהעג לָאמוצ

 ןּבעגעג ןּוא ,רעדניר ןּוא ףָאש ןעמונעג םהרבַא טָאה
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 םהרבַא ןּוא= .דנּוּב ַא ןסָאלשעג עדייּב ןּבָאה יז ןּוא ,ןכֶלֶמיבַא
 .רעדנּוזַאּב ףָאש יד ןּופ רעמעל ןּביז טלעטשענקעװַא טָאה
 עקיזָאדיד ןענייז סָאװ :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג ְךֶלֶמיִבַא טָאהי
 טָאה" ?רעדנּוזַאּב טלעטשענקעװַא טסָאה ּוד סָאװ ,רעמעל
 ןיימ ןּופ ןעמענ ּוטסּומ רעמעל ןּביז יד ,רָאװרַאפ :טנָאזעג רע
 ןּבָארגעג ּבָאה ךיא זַא ,תודע םּוצ ןייז רימ לָאז סָאד ידּכ ,טנַאה
 טרָא םענעי ןפּורעג ןעמ טָאה םּורד*י .םענּורּב ןקיזָאדמעד
 .העּובש ַא ןּבעגעג ךיז עדייּב יז ןּבָאה ןטרָאד לײװ ,עַבָׁש-רַאּב

 ןּוא ;עַבָש-רַאּב ןיא דנּוּב ַא ןסָאלשעג יז ןּבָאה יװַא*
 ,ןענַאטשעגפיוא ןענייז ליח ןייז ןּופ רַאה רעד לֹוכיּפ ןּוא ְךֵלֶמיִבַא
 ןוא* .םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןיא טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה ןּוא
 ןוא ,עַבָש-רַאּב ןיא םיוּבנקסירַאמַאט ַא טצנַאלפעג טָאה רע
 ןקיּבײא םעד ,הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ ןפורעג ןטרָאד טָאה
 .טָאנ

 יד ןּופ דנַאל ןיא ןטלַאהענפיוא ךיז טָאה םהרבַא ןּוא*י
 .געט ליפ םיּתשִלּפ

 טָאה ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא בר
 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמהרבַא טוװרּפעג טָאג

 :טנָאזעג רע טָאה* .ךיא ןיּב ָאד :טרעפטנעעג רע טָאה !םהרבַא
 ,ןקחצי ,ּביל טסָאה ּוד סָאװ ,ןקיצניײאנייא ןייד ,ןּוז ןייד םענ
 ןטרָאד ףיוא םיא גנערּב ןּוא ,הָיִרֹומ דנַאל ןייק ריד יג ןּוא
 לעװ ךיא סָאװ גרעּב יד ןּופ םענייא ףיוא רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ
 .ןגָאז ריד

 טָאה רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז םהרבַא טָאה*
 ,ןעגנּוי יײװצ ענייז ךיז טימ ןעמּונעג ןּוא ,לזייא ןייז טלטָאזעגנָא
 ןרַאפ ץלָאה סָאד טקַאהעצ טָאה רע ןּוא ;ןקחצי ןּוז ןייז ןּוא
 ןעגנַאנעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,רעּפּפָאדנַארּב
 .טנָאזעג םיא טָאה טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ
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 ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא םהרבַא טָאה גָאט ןטירד ןפיוא+
 טָאה םהרבַא ןּוא* .ןטײװ ןּופ טרָא םעד ןעזרעד טָאה ןּוא
 ךיא ןּוא ,לזייא ןטימ ָאד ךייַא טּבײלּב :ןעגנּוי ענייז ּוצ טגָאזעג
 ןּוא ,ןקּוּב ךיז ןלעװ רימ ןּוא ,ןיהַא זיּב ןייג ןלעװ לנניא רעד ןּוא
 .ךייַא ּוצ ןרעקמּוא ךיז

 ,רעפּפָאדנַארּב ןרַאפ ץלָאה סָאד ןעמּונעג טָאה םהרבַא ןּוא*
 ןעמונעג טָאה רע ןּוא ,ןקחצי ןּוז ןייז ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא
 יז ןּוא ,רעסעמטכַאלש םעד ןּוא רעייפ סָאד טנַאה ןייז ןיא
 ּוצ ןפורעגּפָא ךיז קחצי טָאהי .דנַאנַאּב ןעגנַאגעג עדייּב ןענייז
 טָאה !רעטָאפ ןיימ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעמהרבַא רעטָאפ ןייז
 טָא :טגָאזעג רע טָאה .ןּוז ןיימ ,ךיא ןיּב ָאד :טרעפטנעעג רע
 רַאפ םַאל סָאד זיא ּוװ ןּוא ,ץלָאה סָאד ןּוא רעייפ סָאד זיא
 ןיוש ךיז טעװ טָאג :טגָאזעג םהרבַא טָאה* ?רעפּפָאדנַארּב ַא
 עדייּב ןענייז יז ןּוא .ןּוז ןיימ ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ םַאל ַא ןעז
 .דנַאנַאּב ןעגנַאגעג

 םיא טָאה טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ןּואי
 טָאה ןּוא ,חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד טָאה םהרבַא ןּוא ;טגָאזעג
 ,ןקחצי ןּוז ןייז ןדנּוּבעג טָאה רע ןּוא ,ץלָאה סָאד טגיילעגסיוא
 ןוא" .ץלָאה ןרעּביא ,חּבומ ןפיוא ןָאטעגפױרַא םיא ןּוא
 םעד ןעמּונעג טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז טקערטשענסיוא טָאה םהרבַא
 .ןּוז ןייז ןטכעש ּוצ רעסעמטכַאלש

 טָאה ןּוא ,למיה ןּופ םיא ּוצ ןפורעג טָאג ןּופ ךאלמ ַא טָאהיי
 .ךיא ןיּב ָאד :טרעפטנעעג רע טָאה !םהרבַא !םהרבַא :טגָאזעג
 ןפיוא טנַאה ןייד ןקערטשסיוא טינ טסלָאז :טגָאזעג רע טָאהי*
 ךיא סיײװ דנּוצַא םורָאװ ;ןָאט טשינרָאג םיא טסלָאז ןּוא ,לגניא
 ןייד ןטימרַאפ טינ טסָאה ּוד זַא ,קיטכרָאפסטָאג טסיּב ּוד זַא
 .רימ ןּופ ,ןקיצנייאנייא ןייד ,ןּוז

 ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא םהרבַא טָאה;*
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 גײװצעג ַא ןיא טײרדעגניײַא ךיז רעדיװ ַא טָאה ןטניה טשרע
 ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג םהרבַא זיא .רענרעה ענייז טימ
 -דנַארּב ַא רַאפ טכַארּבענפיוא םיא טָאה ןּוא ,רעדיװ םעד
 ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה םהרבַא ןּוא'* .ןּוז ןייז טָאטשנָא רעפּפָא
 . טניה ךָאנ טרעװ סע יװ יװַא ;"הָארָייהוהי טרָא םענעי ןּופ
 .ןעזעג טרעוו הוהי ןּופ גרַאּב םעד ףיוא :טגָאזעג

 ַא ןעמהרבַא ּוצ ןפורעג טָאה טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןוא*
 ,ךיז ייּב רעװש ךיא :טנָאזעג טָאה ןּוא* ,למיה ןּופ לָאמ טײװצ
 טסָאה ןּוא ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג טסָאה ּוד לײװ זַא ,טָאג טגָאז
 ךיא לעװ ןשטנעּב ,זיא:י ,ןקיצנייאנייא ןייד ,ןּוז ןייד ןטימרַאפ טינ
 יד יװ יוװַא ןעמָאז ןייד ןרעמ ךיא לעװ ןרעמ ןּוא ,ןשטנעּב ךיד
 ןּופ גערּב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד יװ ױזַא ןּוא ,למיה ןּופ ןרעטש
 .טנייפ ענייז ןּופ רעיוט םעד ןּברַא טעװ ןעמָאז ןייד ןּוא ;םי
 רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ןעמָאז ןייד טימ ךיז ןלעװ ןשטנעּב ןואי*
 .לוק ןיימ ּוצ טרעהענּוצ טסָאה ּוד סָאװ רַאפרעד ,דרע

 יז ןּוא ,ןעגנּוי ענייז ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה םהרבַא ןּואי*
 -רַאּב ןייק דנַאנַאּב ןעננַאגעג ןענייז ןּוא ,ןענַאטשענפיוא ןענייז
 .עַבָׁש-רַאּב ןיא ןּבילּבעג זיא םהרבַא ןּוא .עַבָׁש

 זיא ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא"
 ךיוא יז ,הָּכלִמ ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןעמהרבַא ןרָאװעג טגָאזעגנָא
 ןּוא ,רוָכֹּב ןייז ץּוע*י :ןרֹוחָנ רעדּורּב ןייד ּוצ ןיז ןרָאּבעג טָאה
 ,ןדָׂשָּכ ןּוא*י ,םֶרַא ןּופ רעטָאפ םעד לַאּומק ןּוא ,רעדּורּב ןייז זּוּב
 לֵאּותּב ןּוא= .ןלַאּותּב ןּוא ,ןפֶלדִי ןּוא ,ןשֶדֹלִּפ ןּוא ,ןֹוזַח ןּוא
 ּוצ ןרָאּבעג הָּכלִמ טָאה טכַא עקיזָאדיד .ןהקבר ןרָאּבעג טָאה
 ריא סָאװ ּבײװסּפעק ןייז ןּוא* .רעדּורּב סמהרבַא ,רֹוחָנ
 ןּוא ,ןחַבָט ןרָאּבעג טָאה ךיוא יז ,הָמּואְר ןעוװעג זיא ןעמָאנ
 .ןהָכֲעַמ ןּוא ,ןשַחַּת ןּוא ,ןמַחַנ

 .8 קוספ עז ,טעז הוהי *



 53 הרׂש ייח ,תישארּב 10-| גכ

 הָרָׂשיַח
 ןּביז ןּוא טרעדנּוה ןעװעג זיא ןהרׂש ןּופ ןּבעל סָאד ןּואי ןיר

 ןופ ןרָאי יד ןעװעג ןענייז סָאד ;רָאי קיצנַאװצ ןּוא רָאי
 סָאד ,עַּברַא-תַירק ןיא ןּברָאטשעג זיא הרׂש ןּוא* .ןּבעל סהרׂש
 ןגָאלק ּוצ ןעמּוקעג זיא םהרבַא ןּוא .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,ןֹורבֶח זיא
 .ןענײװַאּב ּוצ יז ןּוא ןהרׂש ףיוא

 ןוא ,ןטיוט ןייז רַאפ ןּופ ןענַאטשענפיוא זיא םהרבַא ןּוא*
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,תַח ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערעג טָאה רע
 "רבק ַא רימ טיג ,ךייַא ייּב ךיא ןיּב בשֹוּת ַא רעּבָא רעדמערפ ַא
 רַאפ ןּופ ןטיוט ןיימ ןּבָארנַאּב לעװ ךיא ןּוא ,ךייַא ייּב םּוטנגיײא
 .רימ

 םיא ,ןעמהרבַא טרעפטנעעג תַח ןּופ רעדניק יד ןּבָאה?
 טשריפ רעכַאלטעג ַא ,רַאה ןיימ ,ּוצ ודנוא רעה' :ןגָאז ּוצ יוװַא
 םירבק ערעזדנּוא ןּופ ןטסנּבילקעג םעד ןיא ;ודנּוא ןשיװצ ּוטסיּב
 ןייז ןדיימרַאפ טינ טעװ ודנּוא ןּופ רענייק ;ןטױט ןייד ּבָארגַאּב
 .ןטיוט ןייד ןּבָארגַאּב ּוצ ףיוא ,ריד ןּופ רבק

 םעד ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא םהרבַא זיא*
 יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .תַח ןּופ רעדניק יד ּוצ ,דנַאל ןּופ קלָאפ
 ןּבָארנַאּב ּוצ ןליװ רעײַא זיא סע ּביוא :ןגָאז ּוצ יװַא ,טדערעג
 ייּב רימ רַאפ טעּב ןּוא ,ּוצ ךימ טרעה ,רימ רַאפ ןּופ ןטיוט ןיימ
 ןופ ליה יד ןּבעג רימ לָאז רעי ,ןרֵחֹוצ ןּופ ןּוז םעד ןֹורפע
 ;דלעפ ןייז ןּופ קע ןיא סָאװ ,םיא ּוצ טרעהעג סָאװ הָלַּפכַמ
 -רבק ַא רַאפ ְךייַא ןשיוװצ ןּבעג רימ סע רע לָאז טלעג ןלּופ ןיא
 .םּוטנגיײא

 טָאה ;תֵח ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןסעזעג זיא ןֹורפע ןּוא*
 יד ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןעמהרבַא טרעפטנעעג יּתִח רעד ןֹורּפע
 ןייז ןּופ רעיױט םעד ןיא רעײגנייַא עלַא רַאפ ,תֵח ןּופ רעדניק
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 דלעפ סָאד :ּוצ ךימ רעה ,רַאה ןיימ ,ןיינ'י :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאטש
 רַאפ ;ריד ךיא קנעש ןענירד סָאװ ליה יד ךיוא ,ריד ךיא קנעש
 ;ריד סע ךיא קנעש קלָאפ ןיימ ןּופ רעדניק יד ןּופ ןגיוא יד
 -  .ןטױט ןייד ּבָארנַאּב

 ,דנַאל ןּופ קלָאפ םעד רַאפ טקּוּבעג ךיז םהרבַא טָאהי*
 קלָאפ םעד ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןענֹורפע ּוצ טדערעג טָאה רע ןּוא*
 ךיא !ןרעהּוצ רָאנ ךימ טסלָאװ ּוד ןעוו :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דנַאל ןּופ
 לעװ ךיא ןּוא ,רימ ןּופ סע םענ ,דלעפ ןרַאפ טלעג סָאד ּבינ
 .ןטיוט ןיימ ןּבָארנַאּב ןטרָאד

 :ןגָאז ּוצ ױזַא םיא ,ןעמהרבַא טרעפטנעעג ןֹורפע טָאהי*
 ;רעּבליז לקֶש טרעדנוה ריפ ןיא דנַאל ,רַאה ןיימ ,ּוצ ךימ רעהי*
 ןטיוט ןייד ןּוא ?ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ סָאד ויא סָאװ
 .ּבָארנַאּב

 טָאה םהרבַא ןּוא ,ןענֹורפע ּוצ טרעהענוצ םהרבַא טָאה'*
 ןיא טנָאזעג טָאה רע סָאװ ,רעּבליז סָאד ןענֹורפע ןגיֹוװעגּפָא
 ,רעּבליז לקָש טרעדנּוה ריפ ,תֵח ןּופ רעדניק יד ןּופ ןרעיוא יד
 ןופ דלעפ סָאד ןּבילּבעג זיא ױזַאי .רחֹוס םייּב רַאּבגנַאג
 טימ דלעפ סָאד ,אֵרֹמַמ רַאפ סָאװ ,הָלָּפכַמ ןיא סָאװ ,ןענֹורפע
 ,דלעפ ןפיוא סָאװ רעמיוּב עלַא ןּוא ,ןענירד סָאװ ליה רעד
 ןופ ףױקנייַא רעד* ,םּורַא דנּור קרַאמעג ןצנַאג ןייז ןיא סָאװ
 עלַא רַאפ ,תֵח ןּופ רעדניק יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ ,ןעמהרבַא
 טָאה ךָאנרעד ןּוא* .טָאטש ןייז ןּופ רעיױט םעד ןיא רעײגנייַא
 דלעפ םעד ןּופ ליה רעד ןיא ןהרׂש ּבײװ ןייז ןּבָארנַאּב םהרבַא
 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,ןֹורבֶח ויא סָאד ,אֵרֹמַמ רַאפ הָלַּפכַמ ןּופ
 יב ,ןענירד סָאװ ליה יד ןּוא ,דלעפ סָאד ןּבילּבעג זיא ױזַא"
 .תֵח ןּופ רעדניק יד ןּופ ,םוטנגייא-רבק ַא רַאפ ןעמהרבַא

 טָאג ןּוא ;טגָאטַאּב ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא םהרבַא ןּוא ךיר
 םהרבַא טָאה .גנידצלַא טימ ןעמהרבַא טשטנעּבעג טָאה
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 סָאװ ,זױה ןייז ןּופ ןטסטלע םעד ,טכענק ןייז ּוצ טנָאזעג
 ךיא ,ּוט :טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא רעּביא טקיטלעװעג טָאה
 ךיד לעװ ךיא ןּוא* ,ךיד ןיימ רעטנּוא טנַאה ןייד ,ךיד טעּב
 רעד ןּופ טָאג םעד ןּוא למיה ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב ןרעװשַאּב
 יד ןּופ ןּוז ןיימ רַאפ ּבײװ ַא ןעמענ טינ טסלָאז ּוד זַא ,דרע
 טרעיינ* .םיא ןשיװצ ץיז ךיא סָאװ יִנֲעַנּכ םעד ןּופ רעטכעט
 ַא ןעמענ ןּוא ,ןייג ּוטסלָאז םַאטשּפָא ןיימ ּוצ ןּוא דנַאל ןיימ ּוצ
 .ןקחצי רַאפ ,ןּוז ןיימ רַאפ ּבײװ

 יורפ יד טעװ רעמָאט :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק רעד טָאה;
 טינ ךיא לָאז ;דנַאל ןניה םעד ןיא רימ ךָאנ ןייג ןלעװ טינ
 ןּופ טסיב ּוד סָאװ דנַאל םעד ּוצ ןּוז ןייד ןרעקמּוא שרעדנַא
 ?ןעגנַאגעגסױרַא ןטרָאד

 דנּוא טינ טסלָאז ,ךיד טיה :טגָאזעג םיא ּוצ םהרבַא טָאה'
 ךימ טָאה סָאװ ,למיה ןּופ טָאג רעד הוה" .ןיהַא ןּוז ןיימ ןרעק
 דנַאל םעד ןּופ ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ןּופ זיוה םעד ןּופ ןעמּונעגסױרַא
 טָאה סָאװ ןּוא ,טדערעג רימ ּוצ טָאה סָאװ ןּוא ,טרּוּבעג ןיימ ןּופ
 -סאד ןּבעג ךיא לעװ ןעמָאז ןייד ּוצ ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןרָאװשעג רימ
 טסעוו ןּוא ,סיורַאפ ריד ךאלמ ןייז ןקיש טעװ רע--דנַאל עקיזָאד
 טעװ יורפ יד ּביוא ןּוא* ,ןטרָאד ןּופ ןּוז ןיימ רַאפ ּבײװ ַא ןגירק
 רעקיזָאדרעד ןּופ יירפ ןייז ּוטסעװ ,ריד ךָאנ ןייג ןלעװ טינ
 .ןיהַא ןּוז ןיימ ןרעקמּוא טינ טסלָאז רעּבָא ;רענײמ העּובש

 ןּופ ךיד םעד רעטנּוא טנַאה ןייז ןָאטעג טכענק רעד טָאהי
 -רעד ףיוא ןרָאװשעג םיא טָאה רע ןּוא ,ןעמהרבַא רַאה ןייז
 | .ךַאז רעקיזָאד

 ןעלמעקיד ןּופ ןעלמעק ןעצ ןעמונעג טָאה טכענק רעד ןּוא"
 ןייז ןּופ ןטסעּב םעלַא טַימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,רַאה ןייז ןּופ
 ןעגנַאנעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ;טנַאה ןייז ןיא רַאה
 טָאה רע ןּואי: .ןרֹוחָנ ןּופ טָאטש רעד ּוצ ,םִיַרהַנםַרַא ןייק



 21-12 דכ הרׂש ייח ,תישארּב : 6

 ,רעסַאװ םענּורּב םייּב טָאטש ןסיוא ןעלמעק יד ןעינק טכַאמעג
 .סױרַא ןעייג סנירעּפעש יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,טײצטנװָא ןיא
 קיש ,ןעמהרבַא רַאה ןיימ ןּופ טָאג ,הוהי :טנָאזעג טָאה רע ןּואי*
 ןיימ טימ דסח ּוט ןּוא ,ףַארט ַא ,ךיד טעּב ךיא ,טניײה ּוצ רימ
 יד ןּוא ,רעסַאװ לַאװק םִַיּב ךיא ייטש טָא* .ןעמהרבַא רַאה
 לָאז* ;רעסַאװ ןּפעש סױרַא ןעמּוק טײלטָאטש יד ןּופ רעטכעט
 ךיא ,ןייַא גייּב, :ןנָאז ריא ּוצ לעװ ךיא סָאװ לדיימ יד זַא ,ןייז
 :ןגָאז טעװ יז ןּוא ,"ןעקנירט ךימָאל ןּוא ,גורק ןייד ,ךיד טעּב
 ּוטסָאה ,"ןעקנירטנָא ךיא לעװ ןעלמעק ענייד ךיוא ןּוא ,קנירט,
 ןסיוו ךיא לעװ טימרעד ןּוא ,ןקחצי טכענק ןייד רַאפ טרעשַאּב יז
 .רַאה ןיימ טימ דסח ןָאטעג טסָאה ּוד זַא

 ,ןדער טקידנעעג טָאה רע ךָאנ רעדייא ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 ייּב ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא סָאװ יד-סױרַא טמּוק הקבר טשרע
 סמהרבַא ,רֹוחָנ ןּופ ּבײװ רעד ,הָּכלִמ ןּופ ןּוז םעד לֵאּותּב
 זיא לדיימ יד ןּוא* .לסקַא ריא ףיוא גורק ריא טימ--רעדּורּב
 טָאה ןַאמ ןייק סָאװ יורפננוי ַא ,ןעזסיוא ןּופ ןייש רעייז ןעװעג
 ,לַאװק םּוצ טרעדינענּפָארַא טָאה יז ןּוא ;טנעקעג טינ יז ךָאנ
 זיא" .ןעמּוקעגפױורַא זיא ןּוא ,גורק ריא טליפעגנָא טָאה ןּוא
 ךימ זָאל :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןפָאלעג ריא טכענק רעד
 .גורק ןייד ןּופ רעסַאװ לסיּב ַא ,ךיד טעּב ךיא ,ןָאט ּפּוז ַא
 ּפָארַא ךיג ףיוא טָאה יז ןּוא ;רַאה ןיימ קנירט :טגָאזעג יז טָאה'*
 .ןעקנירט ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ריא ףיוא גּורק ריא טוָאלעג
 :טנָאזעג יז טָאה ,ןעקנירט ןּבעג םיא טקידנעעג טָאה יז זַא ןּוא"
 ןּבָאה יז ויּב ,ןּפעשנָא ךיא לעװ ןעלמעק ענייד רַאפ ךיוא
 .ןעקנירט טקידנעעג

 רעד ןיא גורק ריא טקידיײילעגסיוא ךיג ףיוא טָאה יז ןּואי
 יז זיּב ,ןּפעשנָא םענּורּב םּוצ ןפָאלעג רעדיװ זיא ןּוא ,עטירָאק
 ןַאמ רעד ןּוא= .ןעלמעק ענייז עלַא רַאפ טּפעשעגנָא טָאה
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 ןייז טקילגַאּב טָאה טָאג ּביוא ןסיװ ּוצ ,קידעגײװש ןָא יז טקּוק
 ןּבָאה ןעלמעק יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא= .טינ רעדָא געו
 םענרעדליג ַא ןעמּונעג ןַאמ רעד טָאה יװַא ,ןעקנירט טקידנעעג
 רעדנעּבמערָא ײװצ ןּוא ,עֵקָּב ַא ןעװעג זיא גָאװ ןייז סָאװ גנירזָאנ
 .קיטשדלָאג ןעצ ןעוװעג זיא גָאװ רעייז סָאװ ,טנעה עריא רַאפ
 ךיא ,רימ גָאז ?ּוטסיּב רעטכָאט סעמעוו :טגָאזעג טָאה רע ןוא
 םּוצ ודנּוא רַאפ טרָא ןַא זיוה סרעטָאפ ןייד ןיא ָאד זיא ,ךיד טעּב
 ?ןקיטכענ

 לֵאּותּב ןּופ רעטכָאט יד ןיּב ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה;+
 טָאה יז ןּוא*  .ןרֹוחָנ ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ,ןהָּכלִמ ןּופ ןּוז םעד
 ,זדנּוא ייּב ָאד ויא ךס ַא רעטּופ יא יורטש יא :טגָאזעג םיא ּוצ
 .ןקיטבענ םּוצ טרָא ןַא יא

 ןוא" .טָאג ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא טגיינעג ךיז ןַאמ רעד טָאה**
 רַאה ןיימ ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טּבױלעג :טנָאזעג טָאה רע
 טפַאשײרט ןייז ןּוא דסח ןייז ןזָאלרַאפ טינ טָאה סָאװ ,ןעמהרבַא
 םעד ּוצ געװ םעד ףיוא טריפעג טָאג טָאה ךימ ;רַאה ןיימ ּוצ

 .רעדירּב סרַאה ןיימ ןּופ זיוה |

 ןיא טליײצרעד טָאה ןּוא ,ןפָאלעג זיא לדיימ יד ןּוא=/|
 טַאהעג טָאה הקבר ןּוא* .ןכַאו עקיזָאדיד זיוה סרעטּומ ריא
 -סױרַא ןֶבָל זיא ;ןְבֶל ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ רעדּורּב ַא
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא" .לַאװק םּוצ ןסיורד ןַאמ םעד ּוצ ןפָאלעג -

 ו
 / /| ו
 ָו

 ףיוא רעדנעּבמערָא יד ןּוא ,גנירזָאנ םעד ןעורעד טָאה רע יװ
 רעטרעװ יד טרעהעג טָאה רע יו ןּוא ,רעטסעװשןייז ןּופ טנעה יד
 טָאה ױזַא ןּוא ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהקבר רעטסעווש ןייז ןּופ
 יװ ןַאמ םעד ּוצ ןעמּוקעג רע זיא-טדערעג רימ ּוצ ןַאמ רעד
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא** ,לַאװק ןּבעל ןעלמעק יד ייַּב טַײטש רע
 ךיא ?ןסיורד ּוטסיײטש סָאװרַאפ ,טָאג ןּופ רעטשטנעּבעג ,םּוק

 יד  רַאפ טרָא ןַא ןּוא ,זיוה סָאד טמַארעגפיוא ךָאד ּבָאה -

 .ןעלמעק
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 טָאה רע ןּוא ;זױה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןַאמ רעד ויאיי
 רעטופ ןּוא יורטש טגנַאלרעד טָאה ןּוא ,ןעלמעק יד ןדנוּבעגּפָא
 סיפ יד ןּוא ,סיפ ענייז ןשַאװ ּוצ רעסַאװ ןּוא ,ןעלמעק יד רַאפ
 ןרָאװעג טלעטשעג זיא סע ןּוא* .םיא טימ סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ
 ,ןסע טינ לעװ ךיא :טנָאזעג טָאה רע רעּבָא ,ןסע םּוצ םיא רַאפ
 ..דער :טנָאזעג רע טָאה .דיײר עניימ טדערעג ּבָאה ךיא ויּב

 .ךיא ןיּב ןעמהרבַא ןּופ טכענק רעד :טנָאזעג רע טָאה*
 ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,רַאה ןיימ טשטנעּבעג רעייז טָאה טָאג ןּוא*
 רעבליז ןּוא ,רעדניר ןּוא ףָאש ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא ;ךייר
 .ןעלזייא ןּוא ןעלמעק ןּוא ,ןטסניד ןּוא טכענק ןּוא ,דלָאג ןּוא
 רַאה ןיימ ּוצ ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ,ּבײװ סרַאה ןיימ ,הרׂש ןּוא*
 רע סָאװ ץלַא ןּבעגעגקעװַא םיא טָאה רע ןּוא ;רעטלע ריא ףיוא
 ּוצ ױזַא ,ןרָאװשַאּב ךימ טָאה רַאה ןיימ ןּוא* .טַאהעג טָאה
 רעטכעט יד ןּופ ןּוז ןיימ רַאפ ּביײװ ַא ןעמענ טינ טסלָאז :ןנָאז
 שרעדנַא טינ= .דנַאל ןייז ןיא ץיז ךיא סָאװ ינֲעַנּכ םעד ןּופ
 ,החּפשמ ןיימ ּוצ ןּוא ,ןייג ּוטסלָאז זיוה סרעטָאפ ןיימ ּוצ רָאנ
 ןיימ ּוצ טגָאזעג ךיא ּבָאה* .ןּוז ןיימ רַאפ ּבײװ ַא ןעמענ ןּוא
 רע טָאה"" ?רימ טימ ןייג ןלעװ טינ יורפ יד טעװ רעמָאט :רַאה
 טעװ ,םיא רַאפ ןעננַאנעג ןיּב ךיא סָאװ הוהי :טגָאזעג רימ ּוצ
 טסעוו ןּוא ,געוו ןייד ןקילגַאּב טעװ ןּוא ,ריד טימ ךאלמ ןייז ןקיש
 ןיימ ןּופ ןּוא החּפשמ ןיימ ןּופ ,ןּוז ןיימ רַאפ ּבײװ ַא ןגירק
 ,העּובש ןיימ ןּופ ןייז יירפ ּוטסעװ לָאמסנעד*! .זיוה סרעטָאפ
 ריד ןלעװ יז בוא ןּוא ;החּפשמ ןיימ ּוצ ןעמּוק טסעװ ּוד זַא
 ךיא ןיּבי .העּובש ןיימ ןּופ ןייז יירפ ךיוא ּוטסעװ ,ןּבעג טינ
 ןּופ טָאג ,הוהי :טנָאזעג ּבָאה ןּוא ,לַאװק םּוצ טנייה ןעמּוקעג
 ןקילגַאּב ,ךיד טעּב ךיא ,טסליװ ּוד ּביױא ,ןעמהרבַא רַאה ןיימ
 לַאװק םייּב ךיא ייטש טָא** :םיא ףיוא יג ךיא סָאװ געװ ןיימ
 סױרַא טמּוק סָאװ לדיימ יד זַא ,ןייז לָאז סע ןּוא ;רעסַאװ
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 טעּב ךיא ,ןעקנירט רימ ּבינ, :ריא ּוצ ןגָאז לעװ ךיא ןּוא ,ןּפעש
 :רימ ּוצ ןגָאז טעװ יז ןּוא= ,"גורק ןייד ןּופ רעסַאװ לסיּב ַא ,ךיד
 לָאז ,"ןּפעשנָא ךיא לעװ ןעלמעק ענייד רַאפ יא ,קנירט ּוד יא
 סרַאה ןיימ רַאפ טרעשַאּב טָאה טָאג סָאװ ,ּבײװ יד ןייז יז
 טשרע ,ןצרַאה ןיימ ּוצ ןדער קידנע ךיא רעדייא ךָאנ= .ןּוז
 יז ןּוא ;לסקַא ריא ףיוא גּורק ריא טימ סױרַא טמוק הקבר
 ּבָאה .טּפעשעגנָא טָאה ןּוא לַאװק םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה
 טָאה** .ךיד טעּב ךיא ,ןעקנירט רימ ּביג :טגָאזעג ריא ּוצ ךיא
 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ךיז ןּופ גורק ריא טזָאלענּפָארַא ךינ ףיוא יז
 ּבָאה .ןעקנירטנָא ךיא לעװ ןעלמעק ענייד ךיוא ןּוא ,קנירט
 .ןעקנורטעננָא יז טָאה ןעלמעק יד ךיוא ןּוא ,ןעקנּורטעג ךיא
 רעטכָאט סעמעװ :טנָאזעג ּבָאה ןּוא טגערפעג יז ךיא ּבָאהיי
 ןופ ןּוז םעד לֵאּותּב ןּופ רעטכָאט יד :טנָאזעג יז טָאה ?וטסיּב
 בָאה ךיא ןּוא .םיא ּוצ ןרָאּבעג טָאה הָּכלִמ סָאװ ,ןרֹוחְנ
 ףיוא רעדנעּבמערָא יד ןּוא ,זָאנ ריא ףיוא גנירזָאנ םעד ןָאטעגנָא
 ּוצ טקּוּבעג ךימ ןּוא טגיינעג ךימ ּבָאה ךיא ןּוא* .טנעה עריא
 רַאה ןיימ ןּופ טָאג םעד הוהי טּבױלעג ּבָאה ךיא ןּוא ,הוהי
 ןגירק ּוצ געוו ןקיטכיר ןפיוא טריפעג ךימ טָאה סָאװ ,ןעמהרבַא
 ןוא* .ןּוז ןייז רַאפ םענעגייא ןַא סרַאה ןיימ ןּופ רעטכָאט יד
 ןיימ טימ טפַאשיײרט ַא ןּוא דסח ַא ןָאט טליװ ריא ּביױא ,דנּוצַא
 ךימ לעװ ךיא ןּוא ;רימ טגָאז ,טינ ּביוא ןּוא ;רימ טגָאז ,רַאה

 .סקניל ףיוא רעדָא סטכער ףיוא ןרעק |
 :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,לָאּותּב ןּוא ןֶבָל טרעפטנעעג טָאה*'

 ריד ּוצ ןדער טינ ןענעק רימ ;טָאג ןּופ סױרַא זיא ךַאז יד
 ,ייג ןּוא םענ ,ריד רַאפ הקבר זיא טָאי* .סטּוג רעדָא סטכעלש
 טָאג יװ ױזַא ,רַאה ןייד ןּופ ןּוז םעד ּוצ ּבײװ ַא ןייז יז לָאז ןּוא
 .טדערעג טָאה -

 טָאה ןעמהרבַא ןּופ טכענק רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא
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 רעד ּוצ טקּוּבעג ךיז רע טָאה ױזַא ,רעטרעװ ערעײז טרעהעג
 ןעמונעגסױרַא טָאה טכענק רעד ןּוא* .טָאג רַאפ דרע
 ןּבעגעג ןּוא ,רעדיײלק ןּוא ,ןכַאז ענרעדליג ןּוא ,ןכַאז ענרעּבליז
 ןּבעגעג רע טָאה רעטּומ ריא ןּוא רעדּורּב ריא ךיוא ;ןהקבר
 רע ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא* .תונּתמ ערעייט
 ;טקיטכענעגרעּביא ןּבָאה יז ןּוא ;םיא טימ סָאװ ןשטנעמ יד ןּוא
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּוא
 .רַאה ןיימ ּוצ קעװַא ךימ טקיש

 יד לָאז :רעטּומ ריא ןּוא רעדּורּב ריא טנָאזעג טָאה*
 ךָאנרעד ,זםישדחנו ןעצ רעדָא רָאי ַא ודנוא ייּב ןּביילּב לדיימ
 ,ףיוא טינ ךימ טלַאה :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה* .ןייג יז טעװ
 ךימָאל ןּוא ,קעװַא ךימ טקיש .געוו ןיימ טקילנַאּב טָאה טָאג וַא
 יד ןפּור ןלעװ רימ :טגָאזעג יז ןּבָאה" .רַאה ןיימ ּוצ ןייג
 ןפורעג יז ןּבָאה= .ליומ ריא ןגערפ ןלעװ רימ ןּוא ,לדיימ
 ןקיזָאדמעד טימ ןייג ּוטסליװ :טגָאזעג ריא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןהקבר
 .ןייג ליו ךיא :טגָאזעג יז טָאה ?ןַאמ

 ןוא ,ןהקבר רעטסעװש רעיײז טײלַאּבסױרַא יז ןּבָאה"י
 יז ןּוא* .ןשטנעמ ענייז ןּוא ,טכענק סמהרבַא ןּוא ,םַא ריא
 רעזדנוא :טגָאזעג ריא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןהקבר טשטנעּבעג ןּבָאה
 ןעמָאז ןייד ןּוא ,טנזיױט ןעצ לָאמ רעטנזיוט רעװ ּוד ,רעטסעוװש
 -םיוא ויא הקבר ןּוא* .טנייפ ענייז ןּופ רעיוט םעד ןּברַא לָאו
 טצעזעגפיורַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ךַאלדיײמ עריא טימ ןענַאטשעג
 רעד ןּוא .ןַאמ םעד ךָאנ ןעננַאנעג ןענייז ןּוא ,ןעלמעק יד ףיוא
 .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא ,ןהקבר ןעמונעג טָאה טכענק

 יַחַל-רַאּב ןייק טייג עמ ּוװ ןּופ ןעמּוקעגנָא זיא קחצי ןּואיי
 קחצי ןּוא-םורָד ןּופ דנַאל ןיא ןסעועג זיא רע םורָאװ ,יֵאֹור
 -טנוװָא ןגעקַא דלעפ ןיא ןייגוצכרּוד ךיז ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 טשרע ,ןָאטעג קּוק ַא טָאה ןּוא ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא רע טָאה
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 ,ןגיוא עריא ןּביוהעגפיוא טָאה הקבר ןּוא* .ןָא ןעמּוק ןעלמעק
 ןּופ טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יז ןּוא ,ןקחצי ןעזרעד טָאה ןּוא
 רענעי זיא רעװ :טכענק םעד ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּוא* .למעק
 טכענק רעד טָאה ?ןגעקטנַא זדנּוא דלעפ ןיא טייג סָאװ ןַאמ
 ,רעיילש םעד ןעמונעג יז טָאה .רַאה ןיימ זיא סָאד :טגָאזעג
 .טקעדרַאפ ךיז טָאה ןּוא

 סָאװ ןכַאז עלַא ןקחצי טלייצרעד טָאה טכענק רעד ןּוא
 םעד .ןיא טכַארּבעגנײרַא יז טָאה קחצי ןּוא* .ןָאטעג טָאה רע
 ,ןהקבר ןעמוונעג טָאה רע ןּוא .ןהרׂש רעטּומ ןייז ןּופ טלעצעג
 ביל יז טָאה רע ןּוא :ּבײװ ַא רַאפ ןרָאװעג םיא זיא יז ןּוא
 .רעטּומ ןייז ךָאנ טסיײרטעג ךיז טָאה קחצי ןּוא .טַאהעג

 ריא ןּוא ,ּבײװ ַא ןעמונעג רעדיװ טָאה םהרבַא ןּוא דיר
 ןרָאּבעג םיא טָאה יז ןּוא* .הָרּוטק ןעװעג זיא ןעמָאנ

 ןּוא ,ןקָּבשִי ןּוא ,ןענָידִמ ןּוא ,ןענָדמ ןּוא ,ןענשקֶי ןּוא ,ןענָרמִו
 יד ןּוא .ןענָדד ןּוא ,ןָאבש ןרָאּבעג טָאה ןָשקִי ןּוא* .ןֵחּוש
 ןוא ,םישוטל ןּוא ,םירּושַא ןעװעג ןענייז ןענָדד ןּופ רעדניק
 ןוא ,הָפיֵע :ןעװעג ןענייז ןענָידִמ ןּופ ןיז יד ןּוא* .םִימּואָל
 ןעוװעג ןענייז עלַא יד .הָעָדלֶא ןּוא ,עֶדיבַא ןּוא ,ךֹונַח ןּוא ,רָפֵע
 .ןהָרּוטק ןּופ רעדניק יד

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּבעגעגקעװַא טָאה םהרבַא ןּוא;
 םהרבַא סָאװ רעּבײװסּפעק יד ןּופ ןיז יד ּוצ ןּוא* .ןקחצי ּוצ
 -קעװַא יז טָאה ןּוא ,תונּתמ ןּבעגעג םהרבַא טָאה ,טַאהעג טָאה
 ןייק ,טּבעלעג ךָאנ טָאה רע ןעװ ,ןקחצי ןּוז ןייז ןּופ טקישעג
 .דנַאל-חרומ ןיא ,חרזמ

 ןּבעל סמהרבַא ןּופ ןרָאי יד ןּופ געט יד ןענייז סָאד ןּואי
 קיצעּביז ןּוא רָאי ףניפ ןּוא רָאי טרעדנּוה :טּבעלעג טָאה רע סָאװ
 ַא ןיא ןּברָאטשעג זיא ןּוא ןעגנַאגרַאפ זיא םהרבַא ןּוא* .רָאי
 -ניײַא זיא רע ןּוא ;ןרָאי טימנ טַאז ןּוא טלַא ,רעטלע רעטּוג
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 ענייז ,לאֵעָמׁשִי ןּוא קחצי ןּוא" .קלָאפ ןייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעג
 םעד ןיא ,הָלֵּפכַמ ןּופ ליה רעד ןיא ןּבָארנַאּב םיא ןּבָאה ,ןיז
 ;אֵרמַמ רַאפ סָאװ ,יּתִח םעד רֵחֹוצ ןּופ ןּוז םעד ןֹורפע ןּופ דלעפ
 ןופ רעדניק יד ןּופ טפוקענּפָא טָאה םהרבַא סָאװ דלעפ סָאדי"
 .הרׂש ּביײװ ןייז ןּוא ,םהרבַא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא ןטרָאד ,תֵח

 טָאג טָאה ,ןעמהרבַא ןּופ טיוט םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּואיי
 -יַחַל-רַאּב ייּב ןסעזעג זיא קחצי ןּוא .ןקחצי ןּוז ןייז טשטנעּבעג
 .יאֹור

 ,ןּוז סמהרבַא ,לאֵעָמשִי ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןּוא:*
 ןרָאּבעג טָאה ,ןהרׂש ןּופ טסניד יד ,תירצִמ יד רֶגָה סָאװ
 ךָאנ ,ןיז סלאעָמׁשִי ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא* .ןעמהרבַא
 ,ןלאֵעָמשִי ןּופ רוָכּב רעד :ןטרּוּבעג ערעייז טול ,ןעמענ ערעייז
 ,הָמּוד ןּוא ,עָמׁשִמ ןּוא** ;םֶׂשבִמ ןּוא ,לֵאְּבדַא ןּוא ,רָדֵק ןּוא ,תֹויָבנ
 סָאד"* .הָמדִק ןּוא ,שיפָנ ,רוטי ,ָאמיּת ןּוא ,דֵדֵח** ;ָאֹׂשַמ ןּוא
 ןיא ןעמענ ערעייז ןענייז סָאד ןּוא ,ןלאֵעָמׁשִי ןּופ ןיז יד ןענייז
 ןטשריפ ףלעווצ ;ןרעגַאל ערעייז ןיא ןּוא ,רעפרעד ערעייז
 סלאֵעָמׁשִי ןּופ ןרָאי יד ןענייז סָאד ןּואיי-.רעקלעפ ערעייז טול
 רע ןּוא .רָאי קיסיירד ןּוא רָאי ןּביז ןּוא רָאי טרעדנוה :ןּבעל
 טלמַאזעגניַא ויא רע ןּוא ;ןּברָאטשעג זיא ןּוא ןעננַאגרַאּפ זיא
 זיּב הָליֵוַח ןּופ טניוװעג ןּבָאה יז ןּואי--.קלָאפ ןייז ּוצ ןרָאװעג
 ןּופ טכיועג ןיא ;רּוׁשַא ןייק טסייג ּוד יװ ,םִיַרצִמ רַאפ סָאװ רּוש
 .טצעזַאּב ךיז רע טָאה רעדירּב ענייז עלַא

 תֹודְלֹוּת

 םהרבַא :ןּוז סמהרבַא,קחצי ןּופ עטכישעג יד זיא סָאד ןּואי"
 ,טלַא רָאי קיצרעפ ןעװעג זיא קחצי ןּוא* .ןקחצי ןרָאּבעג טָאה
 םעד לֵאּותּב ןּופ רעטכָאט יד ,הקבר ןעמּונעג ךיז טָאה רע ןעװ
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 רַאפ ,ימַרַא םעד ןֶבָל ןּופ רעטסעווש יד ,םֶרָאְדַדַּפ ןּופ ימַרַא
 ,ּבײװ ןייז ןגעוװ ןּופ טָאג ּוצ ןטעּבעג טָאה קחצי ןּוא .ּביײװ ַא
 טוָאלעג ךיז טָאה טָאג ןּוא ;הרקע ןַא ןעװעג זיא יז םורָאװ
 .ןרָאװעג קידעגָארט זיא ּבײװ ןייז הקבר ןּוא ,םיא ןּופ ןטעּברעד

 טָאה יז ןּוא ,ריא ןיא ןסיוטשעג ךיז ןּבָאה רעדניק יד ןּואי
 ןעגנַאנעג זיא יז ןּוא ?ךיא ּבעל ןעד סָאװ ךָאנ ,יװַא ּביױא :טגָאזעג
 :טנָאזעג ריא ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .טָאג ייּב ןגערפ

 ,ּבײל ןייד ןיא ןענייז תומּוא ײװצ
 ,ןדיישעצ דײװעגניא ענייד ןּופ ךיז ןלעװ רעקלעפ ייווצ ןּוא
 ,רעקרַאטש ןייז טעװ קלָאפ ַא ןּופ קלָאפ ַא ןּוא
 .ןרעגניא םעד ןעניד טעװ רערעטלע רעד ןּוא
 טשרע ,ןעניוװעג םּוצ ןרָאװעג לּופ ןענייז געט עריא זַא ןּוא*

 -סױרַא ויא רעטשרע רעד ןּוא* .ּבײל ריא ןיא זיא גניליווצ ַא
 ;לטנַאמ רעקירָאה ַא יװ ױזַא ןצנַאג ןיא ,רעטור ַא ןעמּוקעג
 -סױרַא זיא ךָאנרעד ןּוא* .וָׂשֵע ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה עמ ןּוא
 םעד ןטלַאהעגּוצ טָאה טנַאה ןייז ןּוא ,רעדּורּב ןייז ןעמּוקעג
 ןּוא ."בקֲעַי ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה עמ ןּוא ;ןוָׂשֵע ןּופ טירט
 .ןרעװ ןרָאּבעג רעייז ייּב טלַא רָאי קיצכעז ןעוװעג זיא קחצי

 ןעװעג זיא וָׂשֵע ןּוא ;ןסקַאװעגפיוא ןענייז ךַאלנניא יד ןּואיי
 ןעװעג זיא בקעי ןּוא ,שטנעמדלעפ ַא ,געיעג ןיא טינעג שטנעמ ַא
 קחצי ןּוא* .ןטלעצעג ןיא טציז סָאװ ,שטנעמ רעליטש ַא
 םּוצ ןעוועג םיא זיא גנַאפעג סָאד לייוו ,ןָשֵע טַאהעג ּביל טָאה
 .ןבקעי טַאהעג ּביל טָאה הקבר ןּוא ;לױמ

 זיא וָׂשֵע ןּוא ,סטכעקעג ַא טכָאקעג לָאמנײא בקעי טָאה = |
 טָאה* .טכַאמשרַאפ ןעװעג זיא רע ןּוא ,דלעפ ןּופ ןעמּוקעגנָא
 ,ךיד טעּב ךיא ,ןָאט גנולש ַא ךימ זָאל :ןבקעי ּוצ טגָאזעג וָׂשֵע
 ;טכַאמשרַאפ ןיּב ךיא םורָאװ ,:ןטױרךטױר ןקיזָאדמעד ןּופ
 בקעי טָאה** .םֹודָא ןעמָאנ ןייז ןפורעג ןעמ טָאה םּורד
 .םדָאָה םדָאָה .סיוא טרַאנ ןוא טּפַאכרַאפ רעדָא טירט םייּב טלַאה סָאװ רעד * |
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 וָׂשֵע טָאה= .הרֹוכּב ןייד טשרָאקַא רימ ףיוקרַאפ :טגָאזעג
 ןעד רימ סָאװ ּוצ ןּוא ,ןּברַאטש םּוצ יג ךיא ,עז :טנָאזעג
 טָאה .טשרָאקַא רימ רעוװש :טנָאזעג בקעי טָאה* ?הרֹוכּב
 .ןבקעי ּוצ הרֹוכּב ןייז טפיוקרַאפ טָאה רע ןּוא ,ןרָאװשעג םיא רע
 ;ןזדניל ןּופ סטכעקעג ןּוא טיורּב ןָֹשֵע ןּבעגעג טָאה בקעי ןּואי+
 ןענַאטשעגפיוא זיא ןּוא ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג טָאה רע ןּוא
 .הרֹוכּב יד טכַארַאפ וָׂשֵע טָאה ױזַא .ןעגנַאנעגקעװַא ןּוא

 םעד ץּוחַא ,דנַאל ןיא רעגנוה ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא ןר
 ןופ געט יד ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,רעננּוה ןקידרעירפ

 יד ןּופ ךלמ םעד ךֶלֶמיִבַא ּוצ ןעננַאגעג זיא קחצי ןּוא ;ןעמהרבַא
 טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּואי .רֶרג ןייק ,םיּתשַלּפ
 סָאװ דנַאל םעד ןיא ןיֹווװ ,םִיַרצִמ ןייק ןרעדינ טינ טסלָאז :טנָאזעג
 ןּוא ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ףיוא ךיז טלַאה* .ןגָאז ריד לעװ ךיא
 ריד ּוצ םורָאװ ;ןשטנעּב ךיד לעװ ןּוא ,ריד טימ ןייז לעװ ךיא
 ,רעדנעל עקיזָאדיד עלַא ןּבעג ךיא לעװ ןעמָאז ןייד ּוצ ןּוא
 ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ הָעּובש יד ןייז םייקמ לעװ ךיא ןּוא
 ןעמָאז ןייד ןרעמ לעװ ךיא ןּוא* .ןעמהרבַא רעטָאפ ןייד ּוצ
 עלַא ןעמָאז ןייד ּוצ ןּבעג לעװ ןּוא ,למיה ןּופ ןרעטש יד יװ יװַא
 עלַא ןעמָאז ןייד טימ ךיז ןלעװ ןשטנעּב ןּוא ;רעדנעל עקיזָאדיד
 'ּוצ טָאה םהרבַא סָאװ רַאפרעד" ;דרע רעד ןּופ רעקלעפ
 עניימ ,גנוטיה ןיימ טיהעג טָאה ןּוא ,לוק ןיימ ּוצ טרעהעג
 ,ןעגנונרעל עניימ ןּוא ,ןצעזעג עניימ ,טָאּבעג

 ןשטנעמ יד ןּבָאהי .רֶרֹנ ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה קחצי ןּואי
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,ּבײװ ןייז ןגעװ טנערפעג טרָא םעד ןּופ
 ּוצ טַאהעג ארֹומ טָאה רע םורָאװ ;רעטסעװש ַא עניימ זיא יז
 ךימ טרָא םעד ןּופ ןשטנעמ יד ןלעװ רעמָאט ;'ּביײװ ןיימ, ןגָאז
 ."ןעזסיוא ןּופ ןייש זיא יז לײװ ,ןהקבר רעּביא ןעגרה

 עננַאל ַא ןעװעגּפָא ןטרָאד זיא רע זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי
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 טקּוקעגסױרַא םיּתשִלּפ יד ןּופ ךלמ רעד ְךֵלֶמיּבַא טָאה ,טייצ
 ּבײװ ןייז טימ טּפיטש קחצי טשרע ,ןעזעג ןּוא ,רעטצנעפ ןכרּוד
 יז :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןקחצי ןפּורעג ְךֵלֶמיִבַא טָאהי .ןהקבר
 עניימ זיא יז :טגָאזעג ּוטסָאה יװַא יו ןּוא ,ּבײװ ןייד רָאג ךָאד זיא
 ּבָאה ךיא לײװ :טנָאזעג םיא ּוצ קחצי טָאה ?רעטסעווש ַא
 טָאה" .ריא רעּביא ןעמוקמּוא ךָאנ לעװ ךיא :טרעלקעג
 ריש-ריש ?זדנּוא וצ ןָאטעג ָאד ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג ְךֵלֶמיִבַא
 טסלָאװ ןּוא ,ּבײװ ןייד טימ ןגעלעג קלָאפ ןּופ רענייא טלָאװ
 .דלּוש ַא ודנּוא ףיוא טכַארּבעג

 וצ יװַא ,קלָאפ ןצנַאג םעד ןלױפַאּב טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא'י
 טעװ ,ּבײװ ןייז רעדָא ןַאמ ןקיזָאדמעד ןָא טריר סָאװ רעד :ןגָאז
 .ןרעװ טײטעג ןטייט

 ןגירקעג טָאה ןּוא ,דנַאל םענעי ןיא טייזעג טָאה קחצי ןּואי*
 םיא טָאה טָאג ןּוא ;ליפ יװַא לָאמ טרעדנּוה רָאי םענעי ןיא
 דנַאנַאכָאנ זיא ןוא ,ךייר ןרָאװעג זיא ןַאמ רעד ןּוא= .טשטנעּבעג
 רע ןוא* .ךייר רעייז ןרָאװעג זיא רע ויּב ,ןרָאװעג רעכייר
 ליפ ןּוא ,רעדניר סעדַאטס ןּוא ,ףָאש סעדַאטס טַאהעג טָאה
 עלַא ןוא* .ןעװעג אנקמ םיא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא ;טכענק
 ןּבָארנעג ןּבָאה רעטָאפ ןייז ןופ טכענק יד סָאװ רעמענּורּב
 יז םיּתשִלּפ יד ןּבָאה ,ןעמהרבַא רעטָאפ ןייז ןּופ געט יד ןיא
 טָאה ךֶלֶמיִבַא ןוא* .דרע טימ טליפעגנָא יז ןּוא ,טּפָאטשרַאפ
 ליפ טסיּב םורָאװ ,זדנּוא ןּופ קעװַא יג :ןקחצי ּוצ טגָאזעג
 .זדנּוא ןּופ רעקיטכַאמ

 טרעגַאלעג טָאה ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעננַאנעגקעװַא קחצי זיאיי
 קחצי ןּואי* ,טצעזַאּב ןטרָאד ךיז טָאה ןּוא ,רֶרֹנ ןּופ לָאט ןיא
 עמ סָאװ רעמענּורּברעסַאװ יד ןּבָארגענּפױא רעדיװ טָאה
 יד ןּוא ,ןעמהרבַא רעטָאפ ןייז ןּופ געט יד ןיא ןּבָארגעג טָאה
 ;ןעמהרבַא ןּופ טוט םעד ךָאנ טּפָאטשרַאפ יז ןּבָאה םיִּתשִלּפ
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 ןייז סָאװ ןעמענ יד יװ יװַא ןעמענ טימ ןפּורעג יז טָאה רע ןּוא
 ןּבָאה ןקחצי ןופ טכענק יד ןּוא* .ןפּורעג יז טָאה רעטָאפ
 םענורּב ַא ןענופעג ןטרָאד ןּבָאה ןּוא ,לָאט ןיא ןּבָארגעג
 ןּופ רעכּוטסַאּפ יד טגירקעג ךיז ןּבָאה" .רעסַאװ עקידעּבעל
 טרעהעג ודנּוא :ןגָאז וצ יװַא ,ןקחצי ןּופ רעכּוטסַאּפ יד טימ רֶרֹג
 םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה רע ןּוא .רעסַאװ סָאד
 יז ןּוא* .םיא טימ טְקְסַעעג ךיז ןּבָאה יז לײװ ,קָׂשֵע םענּורּב
 םיא רעּביא ךיז ןּבָאה ןּוא ,םענּורּב רעדנַא ןַא ןּבָארגעג ןּבָאה
 ןוא  .יהָנטִׂש ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא .טנירקעג ךיוא
 ןּבָארנעג טָאה ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןגָארטעגרעּביא ךיז טָאה רע
 .טנירקעג טינ םיא רעּביא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;םענּורּב רעדנַא ןַא
 :טגָאזעג טָאה רע לייװ ,תֹובֹוחר ןעמָאנ ןייז ןפּורעג רע טָאה
 ןסקַאװ ןלעװ רימ ןּוא ,תובחַר ןּבעגעג טָאג זדנּוא טָאה דנּוצַא
 .דנַאל ןיא

 .עַבָש-רַאּב ןייק ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןוא*
 טָאה ןּוא ,טכַאנ רענעי ןיא םיא ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּוא*
 טסלָאז ;ןעמהרבַא רעטָאפ ןייד ןּופ טָאג רעד ןיּב ךיא :טגָאזעג
 ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ
 סמהרבַא טכענק ןיימ ןּופ ,ןעמָאז ןייד ןרעמ לעװ ןּוא ,ןשטנעּב
 .ןגעוו

 ןפורעג טָאה רע ןּוא ,חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד רע טָאהי
 ןייז טלעטשעגפיוא ןטרָאד טָאה רע ןּוא ;הוהי ןעמָאנ םעד ּוצ
 ןּבָארגעג ןטרָאד ןּבָאה ןקחצי ןופ טכענק יד ןּוא .טלעצעג
 .םענורּב ַא

 תַזּוחַא טימ ,רֶרֹג ןּופ םיא ּוצ ןעגנַאגעג זיא ְךֶלֶמיבַא ןּוא"
 טָאה* .ליח ןייז ןּופ רַאה םעד לֹוכיּפ ןּוא ,טניירפ ןטּוג ןייז
 ןַא ,רימ ּוצ ןעמּוקעג ריא טייז סָאװ ךָאנ :טנָאזעג יז ּוצ קחצי
 ?ךייַא ןּופ טקישענסױרַא ךימ טָאה ןּוא ,םיאנוָׂש רימ טייז ריא

 .שינערעטש *
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 ,ריד טימ זיא טָאג זַא ןעזעג רימ ןּבָאה ןעז :טנָאזעג יז ןּבָאה=*
 ,ודנּוא ןשיװצ העּובש ַא ןייז עשז-לָאז :טנָאזעג ןּבָאה רימ ןּוא
 טימ דנּוּב ַא ןסילש רימָאל ןּוא ,ריד ןשיװצ ןּוא זדנּוא ןשיוװצ
 ןּבָאה רימ יװ יױזַא !זייּב זדנּוא טימ ןָאט טסעװ ּוד ּביוא" .ריד
 סטּוג קר ריד טימ ןּבָאה רימ יװ ױװַא ןּוא ,טרירעננָא טינ ךיד
 דנּוצַא .םולשּב טוָאלענקעװַא ךיד ןּבָאה רימ ןּוא ,ןָאטעג
 .טָאג ןּופ רעטשטנעּבעג ַא ּוטסיּב

 ןסענעג ןּבָאה יז ןּוא ,טײצלָאמ ַא יז רַאפ טכַאמעג רע טָאה
 ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא** .ןעקנּורטעג ןּוא
 טָאה קחצי ןּוא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןרָאװשעג ןּבָאה יז ןּוא
 .םולשּב םיא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז יז ןּוא ,טײלַאּבסױרַא יז

 יד ןעמוקעג ןענייז ,גָאט םענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*
 םענּורּב ַא ןגעװ טליײצרעד םיא ןּבָאה ןּוא ,ןקחצי ןּופ טכענק
 ןּבָאה רימ :טנָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא ,ןּבָארגעג ןּבָאה יז סָאװ
 זיא םּורד . הָעְבִׁש ןפורעג םיא רע טָאה* .רעסַאװ ןענּופעג
 .נאט ןקיטנייה ףיוא זיּב עַבָשירַאּב טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ רעד

 רע טָאה ,טלַא רָאי קיצרעפ ןעװעג זיא וָׂשֵע זא ןּוא*
 ,יּתַח םעד ירַאּב ןופ רעטכָאט יד תידּוהי ּביײװ ַא רַאפ ןעמּונעג
 ןענייז יז ןּוא= .יּתִח םעד ןֹוליֵא ןופ רעטכָאט יד תַמֹׂשָּב ןוא
 .ןהקבר רַאפ ןוא ןקחצי רַאפ שינרעטיּבצרַאה ַא ןעװעג

 ענייז ןּוא ,ןרָאװעג טלַא זיא קחצי זַא ,ןעװעג יא סע ןוא ןיר
 ןפּורעג רע טָאה ,ןעז ּוצ לקנוט ּוצ ןרָאװעג ןענייז ןגיוא

 טָאה !ןוז ןיימ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןוָׂשֵע ןּוז ןרעטלע ןייז
 ,רָאנ עז :טנָאזעג רע טָאהי .ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג םיא ּוצ רע
 םּורדי .טיוט ןיימ ןּופ גָאט םעד טינ סײװ ךיא ,טלַא ןיּב ךיא
 ןּוא לטייּבליײפ ןייד ,ןפַאװ ענייד ,ךיד טעּב ךיא ,דנּוצַא םענ
 ;גנַאפעג ַא רימ גנַאפ ןוא ,דלעפ ןיא סױרַא יג ןּוא ,ןגיוּב ןייד
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 ,רימ גנערּב ןּוא ,ּביל ּבָאה ךיא יװ יװַא לכאמ ַא רימ ךַאמ ןּוא
 ךיא רעדייא ןשטנעּב ךיד לָאז לעז ןיימ ידּכ ;ןסע לעװ ךיא ןּוא
 .ברַאטש

 .ןיִשֵע ןּוז ןייז וצ טדער קחצי יװ טרעהעג טָאה הקבר ןּואי
 ננַאפעג ַא ןעננַאפ וצ ,דלעפ ןיא ןעגנַאגענקעװַא זיא וָׂשֵע ןּוא
 ױזַא ,ןבקעי ןּוז ריא ּוצ טגָאזעג הקבר טָאה" .ןעננערּב וצ ףיוא
 ןייד ּוצ ןדער רעטָאּפ ןיײד טרעהעג ּבָאה ךיא ,עז :ןנָאז ּוצ
 רימ ךַאמ ןּוא ,גנַאפעג ַא רימ גנערּבי :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןוָׂשֵע רעדּורּב
 רַאפ ןשטנעּב ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ןסע לעװ ךיא ןּוא ,לכאמ ַא
 לוק ןיימ ּוצ רעה ,ןּוז ןיימ ,דנּוצַא זיא* .טוט ןיימ רַאפ טָאג
 גנערּב ןּוא ,ףָאש יד ּוצ טשרָאקַא יג" .ריד לעּפַאּב ךיא יװ טול
 יז ןּופ לעװ ךיא ןּוא ,ךַאלקעּבנגיצ עטּוג ײװצ ןטרָאד ןּופ רימ
 ןּוא:י .ּביל טָאה רע יװ ױזַא ,רעטָאפ ןייד רַאפ לכאמ ַא ןכַאמ
 לָאז רע ידּכ ,ןסע לָאז רע ,רעטָאפ ןייד ּוצ ןעננערּב טסעװ
 .טיוט ןייז רַאפ ןשטנעּב ךיד

 ןיימ ,עו :ןהקבר רעטּומ ןייז ּוצ טגָאזעג בקעי טָאה'י
 שטנעמ ַא ןיּב ךיא ןּוא ,רעקירָאה ַא שטנעמ ַא זיא וָׂשֵע רעדּורּב
 לעװ ,ןּפַאטנָא רעטָאפ ןיימ ךימ טעװ רעמָאטי* .רעטַאלג ַא
 לעװ ךיא ןּוא ,רערַאנּפָא ןַא יװ ױזַא ןגיוא ענייז ןיא ןייז ךיא
 .הכרּב ַא טינ ןּוא ,הללק ַא רימ ףיוא ןעננערּב

 ,הללק ןייד רימ ףיוא :טגָאזעג םיא ּוצ רעטּומ ןייז טָאה;*
 .רימ גנערּב יג ןּוא ,לוָק ןיימ ּוצ רעה רָאנ !ןּוז ןיימ

 ןייז וצ טכַארּבעג ןּוא ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג רע זיא'*
 ןייז יװ יױזַא לכאמ ַא טכַאמעג טָאה רעטומ ןייז ןּוא ,רעטּומ
 עטסנעש יד ןעמּונעג טָאה הקבר ןּוא** .טַאהעג ּביל טָאה רעטָאפ
 ריא ייּב ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןוָׂשֵע ןּוז ןרעטלע ריא ןּופ םידגּב
 ןּואי* .ןבקעי ןּוז ןרעגניא ריא ןָאטעגנָא טָאה יז ןּוא ,זיוה ןיא
 ענייז ףיוא ןָאטעגנָא יז טָאה ךַאלקעּבנגיצ יד ןּופ ךַאלכלעּפ יד
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 םעד ןּבעגעג טָאה יז ןּוא* .זדלַאה ןטַאלג ןייז ףיוא ןּוא טנעה
 טנַאה רעד ןיא ,טכַאמעג טָאה יז סָאװ טיורּב סָאד ןּוא לכאמ
 .ןבקעי ןּוז ריא ןּופ

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רעטָאפ ןייז ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּואי*
 ּוטסיּב רעװ ;ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג רע טָאה !רעניימ רעטָאּפ
 וָשֵע ןיּב ךיא :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאועג בקעי טָאה" ?ןּוז ןיימ
 .ןסיײהעג רימ טסָאה ּוד יװ ױזַא ןָאטעג ּבָאה ךיא ;רוָכּב ןייד
 ,גנַאפעג ןיימ ןּופ סע ןּוא ,ךיד ץעז ,ךיד טעּב ךיא ,ףיוא ךיד ּבײה
 ןייז ּוצ טגָאזעג קחצי טָאה" .ןשטנעּב ךימ לָאז לעז ןייד ידּכ
 :טנָאזעגרע טָאה ?ןּוז ןיימ ,ןענּופעג ךיג ױזַא סעּפע ּוטסָאה יו :ןּוז
 קחצי טָאה* .ףַארט ַא טקישעגּוצ רימ טָאה רַאה ןייד טָאג לײװ
 נָא ךיד ךימָאל ןוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןענעג :ןבקעי ּוצ טנָאזעג
 .טינ רעדָא ,וָׂשֵע ןּוז ןיימ סָאד טסיּב ּוד ּבױא ,ןּוז ןיימ ,ןּפַאט
 םיא טָאה רע ןּוא ,ןקחצי רעטָאפ ןייז ּוצ טנענעג בקעי טָאה
 ,ןבקעי ןּופ לוָק רעד זיא לוָק רעד :טנָאזעג טָאה ןּוא ,טּפַאטעגנָא
 םיא טָאה רע ןּוא= .ןוָׂשֵע ןּופ טנעה יד ןענייז טנעה יד רעּבָא
 יד יװ ױזַא ,קירָאה ןעוועג ןענייז טנעה ענייז לײװ ,טנעקרעד טינ
 ןּוא* .טשטנעּבעג םיא טָאה רע ןּוא ;ןוָשֵע רעדּורּב ןייז ןּופ טנעה
 :טגָאזעג רע טָאה ?ָׂשֵע ןּוז ןיימ סָאד טסיּב ּוד :טגָאזעג טָאה רע
 לעװ ךיא ןּוא ,רימ גנַאלרעד :טגָאזעג רע טָאה= .סע ןיִּב ךיא
 טָאה .ןשטנעּב ךיד לָאז לעז ןיימ ידּכ ,גנַאפעג סנּוז ןיימ ןּופ ןסע
 םיא טָאה רע ןּוא ;ןסעגעג טָאה רע ןּוא ,טגנַאלרעד םיא רע
 רעטָאפ ןייז ןּוא* .ןעקנורטעג טָאה רע ןּוא ,ןיײװ טכַארבעג
 ךימ ּוט ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןענעג :םיא ּוצ טגָאזעג טָאה קחצי
 שּוק ַא םִיא טָאה ןּוא ,טנענעג רע טָאהײ .ןּוז ןיימ ,שּוק ַא
 ,םידנּב ענייז ןּופ חיר םעד טקעמשעג טָאה רע ןּוא .ןָאטעג
 :טנָאזעג ןּוא ,טשטנעּבעג םיא טָאה ןּוא

 ןּוז ןיימ ןּופ חיר רעד ,עז
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 דלעפ ַא ןּופ חיר רעד יװ זיא
 .טשטנעּבעג סע טָאה טָאג סָאװ
 ,למיה ןּופ יוט םעד ןּופ ןּבעג ריד לָאז טָאג ןּוא*

 ,דרע רעד ןּופ ןטייקטעפ יד ןּופ ןּוא
 .ןייוו ןּוא האּובּת ליפ ןּוא
 ,ןעניד ריד ןלָאז רעקלעפיי

 .ריד ּוצ ןקּוּב ךיז ןלָאז תומּוא ןּוא
 ,רעדירּב ענייד רעּביא רַאה ַא יז
 .ריד ּוצ ןקּוּב ךיז ןלָאז רעטּומ ןייד ןּופ ןיז יד ןּוא
 ,ךיד ןטליש סָאװ יד ןטלָאשרַאפ
 !ךיד ןשטנעּב סָאװ יד טשטנעּבעג ןּוא

 ןשטנעּב טקידנעעג טָאה קחצי זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא"
 ןייז רַאפ ןּופ ןעגנַאגעסױרַא זיא בקעי רָאנ יװ זיא ,ןבקעי
 ןייז ןּופ ןעמּוקעגנָא וָׂשֵע רעדּורּב ןייז זיא ױזַא ,ןקחצי רעטָאפ
 ּוצ טכַארּבעג ןּוא לכאמ ַא טכַאמעג טָאה ךיוא רע ןּואי .געיעג
 ןיימ לָאז :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ;רעטָאפ ןייז
 לעז ןייד ידּכ ,גנַאפעג סנוז ןייז ןּופ ןסע ןּוא ,ןייטשפיוא רעטָאפ
 :טנָאזעג םיא ּוצ קחצי רעטָאפ ןייז טָאה* .ןשטנעּב ךימ לָאז
 .וָׂשֵע רוָכּב ןייד ,ןּוז ןייד ןיּב ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?ּוטסיּב רע
 טָאה רע ןּוא ,שינרעטיצ סיורג ַא רעייז טרעטיצעג קחצי טָאהי*
 גנַאפעג ַא ןעגנַאפעג טָאה סָאװ רעד ויא רעװ טנייה :טנָאזעג
 ּוד רעדייא ץלַא ןּופ ןסענעג ּבָאה ךיא ןּוא ,טכַארּבעג רימ ןּוא
 ךיוא טעװ רע ?טשטנעּבעג םיא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןעמוקעג טסיּב
 .טשטנעּבעג ןייז

 ױזַא ,רעטָאפ ןייז ןּופ רעטרעװ יד טרעהעג טָאה וָׂשֵע יי
 ןּוא ,יירשעג רעטיּב ןּוא סיורג רעייז ַא ןעירשעגסיוא רע טָאה
 .רעטָאפ ןיימ ,ךיוא ךימ שטנעּב :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע
 ,גּורטַאּב טימ ןעמּוקעג זיא רעדּורּב ןייד :טגָאזעג רע טָאה
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 ןעד יצ :טגָאזעג רע טָאה"* .הכרּב ןייד ןעמּונעגּוצ טָאה ןּוא
 לָאמ יײװצ ןיוש רימ טָאה רע לייװ ,"בקעי ןעמָאנ ןייז ןעמ טפּור
 טָאה טָא ןּוא ,ןעמּונעגוצ רע טָאה הרוכּב ןיימ ?טרַאנעגסױא
 ּוטסָאה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .הכרּב ןיימ ןעמּונעגּוצ דנּוצַא רע
 טרעפטנעעג קחצי טָאה" ?הכרּב ַא רימ רַאפ ןטלַאהַאּב טינ
 ַא רַאפ טכַאמעג םיא ּבָאה ךיא ,עז :ןוָׂשֵע ּוצ טנָאזעג טָאה ןּוא
 ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה רעדירּב ענייז עלַא ןּוא ,ריד רעּביא רַאה
 -ראפ םיא ךיא ּבָאה ןייװ ןּוא האּובּת טימ ןּוא ,טכענק רַאפ
 טָאה"* ?ןּוז ןיימ ,ןָאט ןעד ךיא ןעק סָאװ ,ריד רַאפ ןּוא ,טגרָאז
 ייפ הכרּב עקיצנייא יד סָאד זיא :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג וָׂשֵע
 וָשֵע ןּוא .רעטָאפ ןיימ ,ךיוא ךימ שטנעּב ?רעטָאפ ןיימ ,ריד
 ןייז טָאה* .טנײװעג טָאה ןּוא לוק ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה
 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ןפורעגּפָא ךיז קחצי רעטָאפ

 ,גנוניוװ ןייד ןייז טעװ דרע רעד ןּופ ןטייקטעפ יד ןּופ טיו ,עז
 ;ןּביױא ןּופ יוט סלמיה םעד ןָא ןּוא
 ,ןּבעל ּוטסעװ דרעווש ןייד ףיוא ןּוא
 ;ןעניד ּוטסעװ רעדּורּב ןייד ןּוא
 ;ןסײרּפָא ךיז טסעוו ּוד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא*

 .ודלַאה ןייד ןּופ ךָאי ןייז ןפרַאװּפָארַא ּוטסעװ
 הכרּב רעד רעּביא ןבקעי ןגירקעג טנייפ טָאה וָׂשֵע ןּואיי

 טנָאזעג טָאה וָׂשֵע ןּוא ,טשטנעּבעג םיא טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ
 ןיימ ךָאנ געטרעיורט יד ןעמּוקנָא ןלָאז :ןצרַאה ןיא ךיז ייּב
 .ןבקעי רעדּורּב ןיימ ןעגרה לעװ ךיא ןּוא ,רעטָאפ

 ריא ןּופ רעטרעװ יד ןהקבר ןרָאװעג טלייצרעד ןענייזיי
 ריא ןפּורעג טָאה ןּוא טקישעג טָאה יז ןּוא ,ןוָׂשֵצ ןּוז ןרעטלע
 רעדּורּב ןייד ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןבקעי ןּוז ןרעגניא
 ןוא* .ןעגרה ךיד טעװ רע זַא ,ריד ןגעװ ךַיז טסיירט וָׂשֵע
 ריד ףױלטנַא ,ףיוא ייטש ןּוא ,לוק ןיימ ּוצ רעה ,ןּוז ןיימ ,דנּוצַא

 .26 יהכ עז *
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 םיא ייּב ןציז טסעװ ןּוא"* .ןֶרָח ןייק ןענֶבִל רעדּורּב ןיימ ּוצ
 טעװ רעדּורּב ןייד ןּופ ןרָאצמירג רעד ןענַאװ זיּב ,רָאי עכַאלטע
 ןרעקּפָא ךיז טעװ רעדּורּב ןַײד ןּופ סעּכ רעד ויּב* ;ןײנּפָא
 ;ןָאטעג םיא טסָאה ּוד סָאװ ןסעגרַאפ טעװ רע ןּוא ,ריד ןּופ
 ךָאנ .ןטרָאד ןּופ ןעמענּפָא ךיד לעװ ןּוא ,ןקיש לעװ ךיא ןּוא
 ?גָאט ןייא ןיא ןדייּב ךייַא ןרעװנָא ךיא לָאז סָאװ

 רימ זיא ןּבעל ןיימ :ןקחצי ּוצ טגָאזעג טָאה הקבר ןּוא
 ביי ַא טמענ בקעי ּביוא ;תַח ןּופ רעטכעט יד ןגעוו ןּופ סאמנ
 רעטכעט יד ןּופ ,עקיזָאדיד יװ ױזַא ,תֵח ןּופ רעטכעט יד ןּופ
 | ?ןּבעל סָאד רימ גוט סָאװ ,דנַאל ןּופ
 ,טשטנעּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןבקעי ןפורעג קחצי טָאהי ןְדיִר

 :טנָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןלױפַאּב םיא טָאה ןּוא
 ײטש: .ןַצַנּכ ןּופ רעטכעט יד ןּופ ּבײװ ַא ןעמענ טינ טסלָאז
 סרעטיומ ןייד ,לֵאּותּב ןּופ זיוה םעד ּוצ ,םֶרֵאְרדַּפ ןייק יג ,ףיוא
 רעטכעט יד ןּופ ּביװ ַא ןטרָאד ןּופ ריד םענ ןּוא ,רעטָאפ
 ךיד טעװ יֵדֵש טָאג ןּוא* .רעדּורּב סרעטּומ ןייד ,ןֶבָל ןּופ
 טסעװ ןּוא ,ןרעמ ךיד ןּוא ןרעּפכורפ ךיד טעװ ןּוא ,ןשטנעּב
 הכרּב יד ןּבעג ריד טעװ רע ןּוא* .רעקלעפ למעועג ַא ןרעװ
 ןּברַא טסלָאז ידּכ ,ריד טימ ןעמָאז ןייד ןּוא ריד ,ןעמהרבַא ןּופ
 ּוצ ןּבעגעג טָאה טָאנ סָאװ ,טפַאשניֹוװ ןייד ןּופ דנַאל סָאד
 : .ןעמהרבַא

 ןעגנַאנעג זיא רע ןּוא ,ןבקעי טקישעגקעװַא טָאה קחצי ןּואי
 םעד ,ימַרַא םעד לֵאּותּב ןּופ ןּוז םעד ןֶבָל ּוצ ,םֶרַאְדִדַּפ ןייק
 .ןוָׂשֵע ןּוא ןבקעי ןּופ רעטּומ רעד ,הקבר ןּופ רעדּורּב

 ןּוא ,ןבקעי טשטנעּבעג טָאה קחצי זַא;ןעזעג טָאה וָׂשֵע ןּוא"
 בײװ ַא ןעמענ ּוצ ךיז ,םֶרֵאְדַדַּפ ןייק טקישעגקעװַא םיא טָאה
 םיא רע טָאה ,טשטנעּבעג םיא טָאה רע ןעװ זַא ;ןטרָאד ןּופ
 יד ןופ ּבײװ ַא ןעמענ טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןלױּפַאּב
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 רעטָאפ ןייז ּוצ טרעהענּוצ טָאה בקעי ןּואי ;ןַעַנּכ ןּופ רעטכעט
 ָׂשֵע ןּוא* .םֶרַאְדַדַּפ ןייק ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,רעטומ ןייז ּוצ ןּוא
 ןגיוא יד ןיא טכעלש ןענייז ןַעַנּכ ןּופ רעטכעט יד וַא ןעזעג טָאה
 ,ןלאֵעָמשִי ּוצ ןעננַאגעג זיא וָׂשֵע ןּואי ,ןקחצי רעטָאּפ ןייז ןּוּפ
 ּבייוו ַא רַאפ ןעמונעג ךיז ,רעּבײװ ערעדנַא ענייז ּוצ ,טָאה ןּוא
 רעטסעווש יד ,ןּוז סמהרבַא ,לאֵעָמׂשִי ןּופ רעטכָאט יד תַלחִמ
 .ןתֹויְבנ ןּופ

 .אֵצָיַו

 זיא ןּוא ,עַבָׁש-רַאּב ןּופ ןעגנַאגעגסױרא זיא בקעי ןואי
 ויא ןּוא ,טרָא ןַא ןפָארטעג טָאה רע ןּוא** .ןֶרָח ןייק ןעגנַאגעג
 ;ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןּוז יד םורָאװ ,ןקיטכענ ןּבילּבעג ןטרָאד
 טכַאמעג ןּוא ,טרָא םעד ןּופ רענייטש יד ןּופ ןעמונעג טָאה רע ןּוא
 .טרָא םענעי ןיא טגיײלעג ךיז טָאה ןּוא ,סנּפָאקוצ ןייז רַאּפ
 רעד ףיוא טייטש רעטייל ַא טשרע ,טמולחעג םיא ךיז טָאה:י
 ןופ םיכָאלמ ,עז ןּוא ,למיה ןזיּב טכיירג ץיּפש ןייז ןּוא ,דרע
 טייטש טָא ןּוא* .םיא ףיוא ּפָארַא ןרעדינ ןּוא ףױרַא ןעייג טָאג
 ןייד ןּופ טָאג רעד הוהי ןיּב ךיא :טנָאז רע ןּוא ,םיא רעּביא טָאג
 סָאװ דנַאל סָאד .ןקחצי ןּופ טָאג רעד ןּוא ,ןעמהרבַא רעטָאפ
 ןייד ּוצ ןּוא ,ןּבעג סע ךיא לעװ ריד ּוצ ,ףיורעד טסגיל ּוד
 ,דרע רעד ןּופ ּביוטש יװ ױזַא ןייז טעװ ןעמָאז ןייד ןּוא= .ןעמָאז
 ןייק ןּוא חרומ ןייק ןּוא ברעמ ןייק ןטײרּפשסױא ךיז טסעוװ ןּוא
 טימ ןּוא ריד טימ ךיז ןלעװ ןשטנעּב ןּוא ,םורָד ןייק ןּוא ןופצ
 לעװ ךיא ,עז ןוא* .דרע רעד ןופ תוחּפשמ עלַא ןעמָאז ןַײד
 טסעוװ ּוד ּוװ םּוטעמּוא ןטיה ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ריד טימ ןַיז

 ,דרע רעקיזָאדרעד ּוצ ןרעקמּוא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ןייג -
 ּבָאה ךיא ןענַאװ ויּב ,ןוָאלרַאפ טינ ךיד לעװ ךיא םורָאװ
 .טנָאזענּוצ ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןָאטעג
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 טָאה רע ןּוא ,ףָאלש ןייז ןּופ טּפַאכעגפיוא ךיז בקעי טָאה'*
 ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ןַארַאפ זיא טָאג ,רָאװרַאפ :טנָאזעג
 טָאה ןּוא ,טַאהעג ארֹומ טָאה רע ןּוא* .טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא
 טינ ויא סָאד !טרָא רעקיזָאדרעד זיא קידארֹומ יװ :טגָאזעג
 ןּופ רעיוט רעד זיא סָאד ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד יװ שרעדנַא
 .למיה

 רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה בקעי ןוא'*
 ּוצ ןייז רַאפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ןייטש םעד ןעמונעג טָאה
 טָאה רע ןּוא ,ןייטשלייז ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ןּוא ,סנּפָאק
 םעד ןפּורעג טָאה רע ןּואי* .ץיּפש ןייז ףיוא לייא ןסָאגעגפױרַא
 ןעמָאנ רעד ןעוװעג זיא זּול רעּבָא ,ײלַא-תיֵּב טרָא םענעי ןּופ ןעמָאנ
 ױזַא ,ןָאטעג רדנ ַא טָאה בקעי ןּוא" .טשרעּוצ טָאטש רעד ןּופ
 ףיוא ןטיה ךימ טעװ ןּוא ,רימ טימ ןייז טעװ טָאג ּביוא :ןנָאז ּוצ
 טיורּב ןּבעג רימ טעװ רע ןּוא ,יײג ךיא סָאװ געװ ןקיזָאדמעד
 ןרעקמּוא ךימ לעװ ךיא ןּוא*י ,ןָאטּוצנָא דֹנּב ַא ןּוא ,ןסע םּוצ
 ןואי טָאג םּוצ ןייז רימ הוהי טעװ ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ּוצ םולשּב
 ,ןייטשלייז ַא רַאפ טכַאמענ ּבָאה ךיא סָאװ ןייטש רעקיזָאדרעד
 ,ןּבעג רימ טסעוװ ּוד סָאװ ץלַא ןּופ ןּוא ;טָאג ןופ זיוה ַא ןייז טעװ
 .ריד ּוצ רׂשעמ ןרׂשעמ ךיא לעװ

 ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,סיפ ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה בקעיןּוא סיר
 טָאה רע ןּוא* .חרזמ ןּופ רעדניק יד ןּופ דנַאל םעד ּוצ

 יירד ,עז ןּוא ,דלעפ ןיא זיא םענּורּב ַא טשרע ,ןָאטעג קּוק ַא
 םענּורּב םענעי ןּופ םורָאװ ;םיאייּב ןטרָאד ןרעיוה ףָאש סעדַאטס
 ןפיוא ןייטש רעד ןּוא ,סעדַאטס יד ןעקנירטנָא ןעמ טגעלפ
 ךיז ןּבָאה ןטרָאד זַא ןּוא* .סיורג ןעוועג זיא םענּורּב ןּופ ליומ
 טלקײקעגּפָארַא ןעמ טָאה ,סעדַאטס עלַא טלמַאזעגפיונּוצ
 ןעקנּורטעגנָא טָאה עמ ןּוא ,םענּורּב ןּופ ליומ םעד ןּופ ןייטש םעד

 .טָאג ןופ זיוה סָאד *
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 םעד ןּופ ליומ ןפיוא ןייטש םעד טרעקעגמּוא ןּוא ,ףָאש יד
 .טרָא ןייז ףיוא םענּורּב

 עניימ ,ריא טייז ןענַאװ ןּופ :טגָאזעג יז ּוצ בקעי טָאהי
 יז ּוצ רע טָאה' .רימ ןענייז ןֶרָח ןּופ :טגָאזעג יז ןּבָאה ?רעדירּב
 :טנָאזעג יז ןּבָאה ?ןרֹוחָנ ןּופ ןּוז םעד ןֶבָל ריא טנעק :טגָאזעג
 ןּבָאה ?םיא ּוצ דירפ זיא :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה" .ןענעק רימ
 .ףָאש יד טימ לחר רעטכָאט ןייז טמּוק ןָא ןּוא ;דירפ :טגָאזעג יז
 ךָאנ ,סיורג ךָאנ זיא גָאט רעד ,טעז :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאהי
 יד ןָא טקנירט ;ןרעװ טלמַאזעגניַא לָאז יפ סָאד טייצ טינ
 ,טינ ןענעק רימ :טגָאזעג יז ןּבָאהי .טרעטיפ טייג ןּוא ,ףָאש
 עמ ןּוא ,ןעלמַאזפיונוצ ךיז ןלעװ סעדַאטס עלַא ןענַאװ זיּב
 ןּוא ;םענּורּב ןּופ ליומ םעד ןּופ ןייטש םעד ןעלקײקּפָארַא טעװ
 .ףָאש יד ןעקנירטנָא ןלעװ רימ

 ןעמּוקעגרעטנּוא לחר זיא ױזַא ,ייז טימ ךָאנ טדער רע יו"
 .ןירעכּוטסַאּפ ַא ןעוועג זיא יז םורָאװ ;ףָאש סרעטָאפ ריא טימ
 רעטכָאט יד ,ןעלחר ןעזרעד טָאה בקעי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא"
 ןייז ,ןֶבָל ןּופ ףָאש יד ןּוא ,רעדּורּב סרעטּומ ןייז ,ןֶבָל ןּופ
 -ּפָארַא טָאה ןּוא ,טנענעג בקעי טָאה ױזַא ,רעדּורּב סרעטּומ
 טָאה ןּוא ,םענּורּב ןּופ ליומ םעד ןּופ ןייטש םעד טלקייקעג
 בקעי ןּואיי .רעדּורּב סרעטוומ ןייז ,ןֶבָל ןּופ ףָאש יד ןעקנּורטעגנָא
 טָאה ןּוא לוק ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה ןּוא ,ןעלחר טשּוקעג טָאה
 ריא זיא רע זַא ןעלחר טלייצרעד טָאה בקעי ןּואי* .טנײװעג
 זיא יז ןּוא ;ןּוז ַא סהקבר זיא רע זַא ןּוא ,רענעגייא ןַא סרעטָאפ
 .רעטָאפ ריא טגָאזעננָא טָאה ןּוא ,ןפָאלעג

 ןגעו גנורעה יד טרעהעג טָאה ןֶבָל יװ ,ןעוװעג זיא סע ןּוא;*
 ,ןגעקטנַא ןפָאלעג םיא רע זיא ױזַא ,ןּוז סרעטסעוש ןייז ,בקעי
 םיא טָאה ןּוא ,טשוקעג םיא ןּוא טודלַאהעג םיא טָאה רע ןּוא
 ןענֶבָל טלייצרעד טָאה רע ןּוא .זיוה ןייז ןיא טכַארּבעגנײרַא
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 -רַאפ טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןֶבָל ןּוא* .ןשינעעשעג ענעי עלַא
 .ּוטסיּב שיילפ ןיימ ןּוא ןייּב ןיימ ,רָאװ

 .טיײצ שדֹוח ַא םיא ייּב ןסעזעג זיא רע ןּוא
 רעניימ טסיּב ּוד לַײװ יצ :ןבקעי ּוצ טגָאזעג ןֶבָל טָאה*

 זיא סָאװ רימ גָאז ?טסױמּוא ןעניד רימ ּוטסלָאז ,רענענייא ןַא
 ןעמָאנ רעד ;רעטכעט ײװצ טַאהעג טָאה ןֶבָל ןּוא** .ןיול ןייד
 רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,האל ןעװעג זיא רערעטלע רעד ןּופ
 ןּוא ,עפַאלש ןעוועג ןענייז ןגיױא סהאל ןּוא* .לחר רערעגניא
 ןּוא* .םינּפ ןפיוא ןייש ןּוא ,טלַאטשעג ןפיוא ןיישןעװעג זיא לחר
 לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ;ןעלחר ןנירקעג ּביל טָאה בקעי
 .ןעלחר רעטכָאט רערעגניא ןייד רַאפ רָאי ןּביז ןעניד ריד
 רעדייא ,ןּבעג ריד יז לָאז ךיא רעסעּב :טנָאזעג ןֶבָל טָאה'*
 .רימ ייּב ּביילּב ;ןאמ רעדנַא ןַא ּוצ ןּבעג יז לָאז ךיא

 יז ןּוא ,רָאי ןּביז ןעלחר רַאפ טנידעג טָאה בקעי ןּואי
 ןייז ןּופ ,געט עכַאלטע יװ יװַא ןגיוא ענייז ןיא ןעװעג ןענייז
 ּבינ :ןענָבָל ּוצ טגָאזעג טָאה בקעי ןּואיי .ריא ּוצ טּפַאשּביל
 ;ןרָאװעג טליפרעד ןענייז געט עניימ םורָאװ ,ּבײװ ןיימ רימ
 .ריא ּוצ ןעמּוק לעװ ךיא ןּוא

 ןּוא ,טרָא םעד ןּופ ןשטנעמ עלַא טלמַאזעגניַא ןֶבָל טָאה
 ,טנװָא ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא* .טײצלָאמ ַא טכַאמעג טָאה רע
 טכַארּבעג יז טָאה ןּוא ,ןהאל רעטכָאט ןייז ןעמּונעג רע טָאה
 ריא טָאה ןֶבָל ןּוא* .ריא ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,םיא ּוצ
 .ןהאל רעטכָאט ןייז ּוצ טסניד ַא רַאפ-הָּפלִו טסניד ןייז ןּבעגעג

 .האל זיא סָאד טשרע ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*
 בָאה ?ןָאטעג ָאד רימ ּוטסָאה סָאװ :ןענְבָל ּוצ טגָאזעג רע טָאה
 ּוטסָאה סָאװרַאפ ןּוא ,ןעלחר רַאפ ריד ייּב טנידעג טינ ךיא
 ןיא ױזַא ןָאטעג טינ טרעװ סע :טגָאזעג ןֶבָל טָאהי ?טרַאנעג ךימ
 .רערעטלע רעד רַאפ ערעגניא יד ןּבעגוצסױא ,םוקמ רעזדנוא
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 ענעי ךיוא ריד ןלעװ רימ ןּוא ,רעד ןּופ ךָאװ יד ליפרעדיי
 ךָאנ רימ ייּב ןעניד טסעװ ּוד סָאװ טסניד םעד רַאּפ ,ןּבעג
 .רָאי ערעדנַא ןּביז

 ךָאװ יד טליפרעד טָאה רע ןּוא ,ןָאטעג יװַא בקעי טָאה*
 םיא ,ןעלחר רעטכָאט ןייז ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא ;רעד ןּוּפ
 ןעלחר רעטכָאט ןייז ּוצ ןּבעגעג טָאה ןֶבָל ןּוא .ּביײװ ַא רַאפ
 .ריא ּוצ טסניד ַא רַאפ ןהָהֹלַּב טסניד ןייז

 ןעלחר טָאה רע ןּוא .ןעלחר ּוצ ךיוא ןעמּוקעג זיא רֹע ןּוא
 םיא ייּב טנידעג טָאה רע ןּוא ;ןהאל ןּופ טַאהעג ּביל רעמ ךיוא
 .רָאי ערעדנַא ןּביז ךָאנ

 רע ןּוא ,טּבילַאּבמּוא זיא האל זַא ןעועג טָאה טָאג ןּואי
 ןוא* .הרקצ ןַא ןעוועג זיא לחר ןּוא ;טכַארט ריא טנפעעג טָאה
 יז ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא האל
 טָאג ,ָאי :טנָאועג טָאה יז ליײװ ,ןֵבּואְר ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה
 ּביל ןַאמ ןיימ ךימ טעװ דנוצַא םורָאװ ,ןייּפ ןיימ ןעזעג טָאה
 טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיװ זיא יז ןּוא* .ןּבָאה
 זַא :טרעהעג טָאה טָאג לײװ :טגָאזעג טָאה יז ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג
 "מעד ךיוא ןּבעגעג רימ רע טָאה םּורד ,טּבילַאּבמּוא ןיּב ךיא
 זיא יז ןּוא= .ןֹועְמִש ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה יז ןּוא ;ןקיוָאד
 טָאה יז ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיװ
 ּוצ ָאטענּוצ ןרעװ ןַאמ ןיימ טעװ לָאמ סָאד דנּוצַא :טגָאזעג
 ןעמ טָאה םּורד ;ןיז ירד ןרָאּבעג םיא ּבָאה ךיא לײװ ,רימ
 ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיװ זיא יז ןּוא* .יֹוֵל ןעמָאנ ןייז ןפורעג
 ךיא ּוט לָאמ סָאד :טגָאזעג טָאה יז ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא
 יז ןּוא .הָדּוהְי ןעמָאנ ןייז ןפורעג יז טָאה םּורד ;טָאנ -ןּבױל
 .ןרעּבעג טרעהענפיוא טָאה

 טָאה ,ןבקעי ןּופ טינ טרעּבעג יז זַא ןעזעג טָאה לחר זַא ןּוא פ
 ּוצ טנָאזעג טָאה יז ןּוא ,רעטסעװש ריא ןעװעג אנקמ לחר

 הָדֹוא-  .הָוָלְיי יעַמָׂש +  יייֵנֲעְב האר"
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 ןרָאצ רעד טָאה .ךיא ּברַאטש טינַא ,רעדניק רימ ּבינ :ןבקעי
 ךיא ןיּב :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןעלחר ףיוא טמירנעג ןבקעי ןּופ
 ריד ןּופ ןטימרַאפ טָאה סָאװ ,טָאג ןּופ טרָא םעד ףיוא ןעד
 ,הָהֹלָּב טסניד ןיימ זיא טָא :טגָאזעג יז טָאהי ?ּבײל ןּופ טכּורפ
 ךיא ךיוא ןּוא ,ינק עניימ ףיוא ןרעּבעג טעװ יז ןּוא ,ריא ּוצ םּוק
 .ריא ןּופ ןרעװ טכירעגפיוא לעװ

 ,ּבײװ ַא רַאפ ןהָהלִּב טסניד ריא ןּבעגעג םיא טָאה יז ןּואּי
 קידעגָארט זיא הָהֹלַּב ןּוא* .ןעמוקעג ריא ּוצ זיא בקעי ןּוא
 :טגָאזעג טָאה לחר ןּואי .ןּוז ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 לוק ןיימ ךיוא טָאה ןּוא ,"ןעמּונעגנָא רימ רַאפ ךיז טָאה טָאג
 ןייז ןפורעג יז טָאה םּורד ;ןּוז ַא ןּבעגעג רימ ןּוא ,טרעהענּוצ
 קידענָארט רעדיװ יא ,טסניד סלחר ,הָהלְּב ןּואי .ןֶד ןעמָאנ
 טָאה לחר ןּוא* .ןּוז ןטײװצ ַאןרָאּבעג ןבקעי טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 טימ :טלגנַארעג ךיז ךיא ּבָאה ןשינעלגנַאר עקרַאטש :טגָאזעג
 ןפורעג יז טָאה םּורד ;ןעמּוקענייּב ןיּב ךיא ןּוא ,רעטסעווש ןיימ
 .ילָּתפַנ ןעמָאנ ןייז

 ,ןרעּבעג טרעהעגפיוא טָאה יז זַא ןעזעג טָאה האל ןּוא
 רַאפ ןבקעי ןּבענעג יז ןּוא ,ןהָּפלִז טסניד ריא ןעמּונעג יז טָאה
 ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ,טסניד סהאל ,הָּפלִז ןּוא* .ּבײװ ַא
 טָאה יז ןּוא ;ןעמוקעג זיא :לומ :טגָאזעג האל טָאה'* .ןוז
 ןבקעי טָאה ,טסניד סהאל ,הָּפלִז ןּוא:? .דָנ ןעמָאנ ןייז ןפּורעג
 !יקילג ןיימ ףיוא ;טנָאזעג האל טָאה* .ןּוז ןטייװצ ַא ןרָאּבעג
 טָאה יז ןּוא ;ךַאלקילג ןצַאש ךימ ןלעװ רעטכעט יד םורָאװ
 .רַשָא ןעמָאנ ןייז ןפורעג

 ןּוא ,טינשציײװ ןּופ געט יד ןיא ןעגנַאנעג זיא ןבּואר ןּואי*
 טכַארּבעג יז טָאה ןּוא ,דלעפ ןיא ךַאלעּפעּביל ןענּופעג טָאה
 ,רימ ּביג :ןהאל ּוצ טגָאזעג לחר טָאה .ןהאל רעטּומ ןייז ּוצ
 טנָאזעג יז טָאה* .ךַאלעּפעּביל סנּוז ןייד ןּופ ,ךיד טעּב ךיא

 .יִרְשָאְּב ד ידָג .יִּתְלַּתְפִנ - .יֹנַנְד *
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 ּוטסליװ ,ןַאמ ןיימ ןעמּונעגּוצ טסָאה ּוד סָאװ קיצניװ :ריא ּוצ
 -רעד :טגָאזעג לחר טָאה ?ךַאלעּפעּביל סנּוז ןיימ ןעמענּוצ ךָאנ
 ךַאלעּפעּביל יד רַאפ ,טכַאנ עקיטנייה ריד טימ ןניל רע לָאז רַאפ
 .ןּוז ןייד ןּופ

 זיא ױזַא ,טנװָא ןיא דלעפ ןּופ ןעמּוקעג ויא בקעי יװ ןּוא**
 רימ ּוצ :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןעננַאועגסױרַא םיא האל
 ןעגנודעגּפָא ךיד ךיא ּבָאה ןעגנידּפָא םורָאװ ,ןעמוק ּוטסּומ
 ןגעלעג ריא טימ זיא רע ןּוא .ןּוז ןיימ ןּופ ךַאלעּפעּביל יד רַאפ
 ןוא ,ןהאל ּוצ טרעהעגּוצ טָאה טָאג ןּואי .טכַאנ רענעי ןיא
 ןטפניפ ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז
 רַאפירכש ןיימ ןּבעגעג טָאה טָאג :טגָאזעג טָאה האל ןּוא* .ןּוז
 טָאה יז ןּוא ;ןַאמ ןיימ ּוצ טסניד ןיימ ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ
 קידעגָארט רעדיװ זיא האל ןּואי* .רָכָׂשֹׂשִי ןעמָאנ ןייז ןפּורעג
 האל ןּוא* .ןּוז ןטסקעז ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 ;=קנַאשעג ןטּוג ַא טימ ןעקנָאשַאּב ךימ טָאה טָאג :טגָאזעג טָאה
 ּבָאה ךיא לײװ ,ירימ טימ ןעניֹוװ ןַאמ ןיימ טעװ לָאמ סָאד
 .ןּולּובז ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא ;ןיז סקעז ןרָאּבעג םיא
 ןפורעג טָאה יז ןּוא ,רעטכָאט ַא ןרָאּבעג יז טָאה ךָאנרעד ןּוא
 .הניד ןעמָאנ ריא

 ױצ טָאה טָאג ןּוא ,ןעלחר ןָא טכַאדעג טָאה טָאג ןּוא*
 זיא יז ןּוא= .טכַארט ריא טנפעעג טָאה ןּוא ,ריא ּוצ טרעהעג
 טָאה יז ןּוא ;ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט
 ןפורעג טָאה יז ןּוא=* .הּפרח ןיימ ךןָאטעגּפָא טָאה טָאג :טגָאזעג
 ןַא ךָאנ יןּבעגוצ רימ לָאז טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ףֵסֹוי ןעמָאנ ןייז
 .ןּוז רעדנַא

 טָאה ,ןפסֹוי ןרָאּבעג טָאה לחר זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא**
 ּוצ ןייג לעװ ךיא ןּוא ,קעװַא ךימ זָאל :ןענָבָל ּוצ טגָאזעג בקעי

 יףֵסֹיה  ףֵסָא ייֵנַלּבַיֹי .דָבֲי- יִהיִּתַרַכְש רֹכָש *
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 עניימ ןּוא רעּבײװ עניײמ רימ ּבינ"* .דנַאל ןיימ ּוצ ןּוא טרָא ןיימ
 ;ןייג לעװ ךיא ןּוא ,טנידעג יז רַאפ ריד ּבָאה ךיא סָאװ ,רעדניק
 .טנידעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ טסניד ןיימ טסיײװ ּוד םורָאװ

 ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא :טנָאזעג םיא ּוצ ןֶבָל טָאהיי
 טקרעמעג ּבָאה ךיא ;-ניוא ענייד ןיא טייקילעזטײל ןענופעג
 טָאה רע ןּוא= .ןגעװטענײד ןּופ טשטנעּבעג ךימ טָאה טָאג זַא
 | .ןּבעג לעװ ךיא ןּוא ,ןיול ןייד רימ גָאז :טגָאזעג

 ריד ּבָאה ךיא יװ טסײװ ּוד :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה"
 םורָאװ*י ;רימ רעטנּוא ןרָאװעג זיא יפ ןייד סָאװ ןּוא ,טנידעג
 -רַאפ ךיז טָאה סע ןּוא ,רימ רַאפ טַאהעג ּוטסָאה סָאװ-קיצניװ
 .טירט עניימ ןיא טשטנעּבעג ךיד טָאה טָאג ןּוא ,בוָרל טרעמ
 ?טניזעגזיוה ןיימ רַאפ ןָאט ךיוא ךיא לעװ ןעװ ,דנּוצַא ןּוא

 בקעי טָאה ?ןּבעג ריד ךיא לָאז סָאװ :טגָאזעג רע טָאהי
 ןָאט רימ טסעװ ּוד ּבױא ;ןּבעג טשינרָאג רימ טסלָאז :טגָאזעג
 ;ןטיה ןּוא ,ףָאש ענייד ןרעטיפ רעדיוװ ךיא לעװ ,ךַאז עקיזָאדיד
 ןָאטּוצּפָא ,ףָאש ענייד עלַא ךרּוד טנייה ןיינכרּוד לעװ ךיא**
 ןּוא ,םַאל טקעלפעג ןּוא טלקנערּפשעג ךַאלטיא ןטרָאד ןּופ
 ןוא טקעלפעג ןּוא ,ןסּפעש יד ןשיװצ םַאל לקנוט ךַאלטיא
 .ןיול ןיימ ןייז לָאז סנױזַא ןּוא ;ןגיצ יד ןשיװצ טלקנערּפשעג
 ,ריד רַאפ טײקכַאלרע ןיימ רימ ףיוא טעװ ןגָאז תודע ןּואי
 ןיימ ןקוקרעּביא ןעמוק טסעוװ ּוד זַא ,גָאט ןקידרעטעּפש ַא ןיא
 טקעלפעג ןּוא טלקנערּפשעג טינ ויא סָאװ סכַאלטיא :;ןיול
 ַא סָאד ויא ,ןסּפעש יד ןשיװצ לקנּוט ןּוא ןגיצ יד ןשיװצ
 .רימ ייּב סטעבנגעג

 רע ןּוא* .טרָאװ ןייד יװ ױזַא ןייז לָאז ,ָאי :טנָאזעג ןֶבָל טָאה*
 עטקעלפעג ןּוא עטפיירטשעג יד גָאט םענעי ןיא ןָאטענּפָא טָאה
 סכַאלטיא ,ןגיצ עטקעלפעג ןּוא עטלקנערּפשעג עלַא ןּוא ,קעּב
 ,ןסּפעש יד ןשיוװצ סלקנוט ךַאלטיא ןּוא ,סײװ ךיז ףיוא טָאה סָאװ
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 .ןיז ענייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבענעגרעּביא יז טָאה רע ןּוא
 ןשיווצ ןּוא ךיז ןשיװצ סגעװ געט יירד טכַאמעג טָאה רע ןּוא*
 .ףָאש עקירעּביא סנֶבָל טרעטיּפעג טָאה בקעי ןּוא .ןבקעי

 ,לָאּפָאט ןּופ ךַאלקעטש עטכייפ ןעמונעג ךיז בקעי טָאהי
 טליישעגסיוא טָאה רע ןּוא ,םױּבנענַאטַאלּפ ןּוא ,םיױּבלדנַאמ ןּוא
 עסײװ סָאד קידנקעדּפָא ,ןעננולײשסױא עסײװ ייז ףיוא
 יד טלעטשעננײרַא טָאה רע ןּוא* .ךַאלקעטש יד ףיוא סָאװ
 ,סעטירָאק יד ןיא ,טלײשענמּורַא טָאה רע סָאװ ךַאלקעטש
 יד ןגעקַא ,ןעקנירט ןעמּוק ףָאש יד ּוװ סעניררעסַאװ יד ןיא
 .ןעקנירט ןעמּוקעג ןענייז יז זַא טרָאּפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ףָאש
 יד ןּוא ,ךַאלקעטש יד רַאפ טרָאּפעג ךיז ןּבָאה ףָאש יד ןּוא*
 ןוא ,עטלקנערּפשעג ,עטפיירטשעג ןרָאּבעג ןּבָאה ףָאש
 ןוא-טדײשעגּפָא בקעי טָאה רעמעל יד ןּוא* .עטקעלפעג
 ףָאש סנֶבָל ןיא ףָאש יד ןּופ רעמינּפ יד טרעקענּוצ טָאה רע
 ךיז טָאה ןּוא-עלעקנוט עלַא ןּוא עטפיירטשעג יד ּוצ
 טימ טלעטשעג טינ יז טָאה ןּוא ,רעדנּוזַאּב סעדַאטס טכַאמעג
 ףָאש עקרַאטש יד רָאנ ןעו ,ןעװעג זיא סע ןּוא*: .ףָאש סנֶבָל
 ךַאלקעטש יד ןָאטנײרַא בקעי טגעלפ ױזַא ,טרָאּפעג ךיז ןּבָאה
 ךיז ןלָאז יז ידּכ ,סעטירָאק יד ןיא ףָאש יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 ןעװעג ןענייז ףָאש יד זַא רעּבָא* ;ךַאלקעטש יד ייּב ןרָאּפ
 כַאװש יד ןגעלפ יװַא ;ןָאטנײרַא טינ רע טגעלפ ,עכַאװש
 זיא ןַאמ רעד ןּוא* .ןבקעי עקרַאטש יד ןּוא ,ןענָבָל ןעמּוקנָא
 ןּוא ,ףָאש ליפ טַאהעג טָאה רע ןּוא ,ךייר רעייז רעייז ןרָאװעג
 .ןעלזייא ןּוא ןעלמעק ןּוא ,טכענק ןּוא ןטסניד

 ױזַא ,ןיז סנֶבָל ןּופ רעטרעװ יד טרעהעג טָאה רע ןּואי אל
 רעזדנּוא סָאװ ץלַא ןעמּונענּוצ טָאה בקעי :ןנָאז ּוצ

 רע טָאה ּבָאה סרעטָאפ רעודנוא ןּופ ןּוא ,טַאהעג טָאה רעטָאפ
 ןעזעג טָאה בקעי ןּואי .טייקכייר עצנַאג עקיזָאדיד טכַאמעג
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 .ןטכענרעייאךטכענ יװ םיא ּוצ טינ זיא רע טשרע ,םינּפ סנָבָל ןָא
 דנַאל םעד ּוצ םּוא ךיז רעק :ןבקעי ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ןייז לעװ ךיא ןּוא ,םַאטשּפָא ןייד ּוצ ןּוא ,ןרעטלע ענייד ןּופ
 | .ריד טימ

 ןיא ןהאל ןּוא ןעלחר ןפּורעג טָאה ןּוא טקישעג בקעי טָאהּ:
 ןָא עז ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .ףָאש ענייז ּוצ ,דלעפ
 -רעייאךטכענ יװ רימ ּוצ טינ זיא רע זַא ,םינּפ סרעטָאפ רעייא
 .רימ טימ ןעװעג זיא רעטָאפ ןיימ ןּופ טָאג רעד רעּבָא ;ןטכענ
 רעיא טנידעג ךיא ּבָאה חֹוּכ ןצנַאג ןיימ טימ זַא טסײװ ריא ןּואי
 ,רימ ןּופ טעּפשעג טכַאמעג טָאה רעטָאפ רעיײַא ןּואי .רעטָאפ
 טינ םיא טָאה טָאג רָאנ ,לָאמ ןעצ ןיול ןיימ ןטיּבעג טָאה ןּוא
 :טנָאזעג יװַא טָאה רע זַא* .רימ טימ ןָאט סטכעלש ןוָאלעג
 ןרָאּבעג ףָאש עלַא ןּבָאה ,ןיול ןייד ןייז ןלָאז עטלקנערּפשעג
 עטפיירטשעג :טגָאזעג יױזַא טָאה רע זַא ןּוא ;עטלקנערּפשעג
 .עטפיירטשעג ןרָאּבעג ףָאש עלַא ןּבָאה ,ןיול ןייד ןייז ןלָאו
 ןוא ,יפ סרעטָאפ רעיא ןופ ןעמּונעגקעװַא טָאה טָאג ןּוא
 ףָאש יד ןעוו טייצ רעד ןיא ןעװעג יא סע ןּואי* .רימ ןּבעגעג
 בָאה ןּוא ,ןגיוא עניימ ןּביױהעגפיוא ךיא ּבָאה ,טרָאּפעג ךיז ןּבָאה
 ףָא ש יד ףיוא ןעננירּפש סָאװ קעּב יד טשרע ,םולח ןיא ןעועג
 ןואי .עטקעלפעג ןּוא ,עטלקנערּפשעג ,עטפיירטשעג ןענייז
 ןּוא !בקעי :םולח ןיא רימ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּופ ךאלמ ַא
 :טנָאזעג רימ ּוצ רע טָאה* .ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג ּבָאה ךיא
 ןעגנירּפש סָאװ קעּב עלַא ,עז ןּוא ןגיוא ענייד ףיוא טשרָאקַא ּבייה
 ןוא ,עטלקנערּפשעג ,עטפיירטשעג ןענייז ףָאש יד ףיוא
 ּוצ טּוט ןֶבָל סָאװ ץלַא ןעזעג ּבָאה ךיא םורָאװ ;עטקעלפעג
 ןטרָאד טסָאה ּוד סָאװ לֵא-תיֵּב ןּופ טָאג רעד ןיּב ךיא* .ריד
 רדנ ַא ןָאטעג ןטרָאד טסָאה ּוד סָאװ ,ןייטשלייז ַא טּבלַאזעג
 ןגיה םעד ןּופ סױרַא יג ,ףיוא ייטש דנּוצַא ןּוא .רימ ּוצ
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 .טרּוּבעג ןייד ןּופ דנַאל םעד ּוצ םּוא ךיז רעק ןּוא ,דנַאל
 :םיא ּוצ טגָאזעג ןּוא טרעפטנעעג האל ןּוא לחר ןּבָאה'+

 סרעטָאפ רעזדנוא ןיא השורי ַא רעדָא קלח ַא ךָאנ ןעד רימ ןּבָאה
 ?םיא ייּב טנכעררַאפ עדמערפ יװ ױזַא טינ רימ ןענייו ?זיוה
 -פיוא ךיוא ןסעפיוא ןּוא ,טפיוקרַאפ זדנּוא טָאה רע םורָאװ
 תורישע עצנַאג יד םורָאװי* .זדנּוא רַאפ טלעג סָאד ןסעגעג
 ויא סָאד ,רעטָאפ רעזדנוא ןּופ ןעמּונעגקעװַא טָאה טָאג סָאװ
 סָאװ ץלַא ,דנּוצַא ןּוא .סרעדניק ערעזדנּוא ןּוא סרעזדנּוא
 .וט ,ןסייהעג ריד טָאה טָאג

 ענייז טצעזעגפיורַא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא בקעי ויאיי
 -קעװַא טָאה רע ןּואי* ;ןעלמעק ףיוא רעּבײװ ענייז ןּוא רעדניק
 רע סָאװ געמרַאפ ןצנַאג ןייז ןּוא ,טנייז יפ עצנַאג סָאד טריפעג
 טָאה רע סָאװ סנגייא ןייז ןּופ יפ סָאד ,ןּבילקעגנָא טָאה
 ,ןקחצי רעטָאפ ןייז ּוצ ןייג ּוצ ידּכ-םֶרַאְדַדַּפ ןיא ןּבילקעגנָא
 .ףָאש ענייז ןרעש ןעגנַאגענקעװַא ןעוועג זיא ןָבָלְזּוא* .ןַעַנּכ ןייק
 ןוא* .רעטָאפ ריא ןּופ םיִפָרּת םעד טעבנגעגסױרַא לחר טָאה
 טימ ימַרַא םעד ןֶבָל ןּופ ץרַאה סָאד טעבנגעג טָאה בקעי
 ןּוא .טפולטנַא רע זַא ןקרעמ טזָאלעג טינ םיא טָאה רע סָאװ
 זיא רע ןּוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא טימ ןפָאלטנַא זיא רע
 טָאה ןּוא ,ךייט םעד ןעננַאנעגרעּבירַא ןּוא ןענַאטשעגפיוא
 .דָעלִג גרַאּב םּוצ םינּפ ןייז טרעקעג

 זַא גָאט ןטירד ןפיוא ןענֶבָל ןרָאװעג טגָאזעגנָא ןיאיי
 טימ רעדירּב ענייז ןעמּונעג רע טָאה= .ןפָאלטנַא זיא בקעי
 םיא טָאה רע ןּוא ,סגעװ געט ןּביז טגָאיעגכָאנ םיא טָאה ןּוא ,ךיז
 .דָעֹלִג גרַאּב ןפיוא טנָאיעגנָא

 רעד ןּופ םולח ַא ןיא ימַרַא םעד ןֶבָל ּוצ ןעמוקעג טָאג זיא-+
 טימ ןדער טינ טסלָאז ,ךיד טיה :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,טכַאנ
 .סטכעלש ויּב סטּוג ןּופ ןבקעי
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 -פיוא טָאה בקעי ןּוא .ןבקעי טגָאיעגנָא טָאה ןֶבָל ןּוא*
 רעדירּב ענייז ןּוא ןֶבָל ךיוא ;גרַאּב ןפיוא טלעצעג ןייז טלעטשעג
 ּוצ טגָאזעג ןֶבָל טָאה* .דָעלִג גרַאּב ןפיוא טלעטשענפיוא ןּבָאה
 ,ץרַאה ןיימ טעבנגעג טסָאה ּוד סָאװ ןָאטעג ּוטסָאה סָאװ :ןבקעי
 ענעגנַאפעג יװ יזַא רעטכעט עניימ טריפעגקעװַא טסָאה ןּוא
 ,טײהרענעטלַאהַאּב ןפָאלטנַא ּוטסיּב סָאװרַאפי ?דרעווש ןּופ
 טינ רימ טסָאה ןּוא ,רימ ןּופ טעבנגעגקעװַא ךיז טסָאה ןּוא
 טימ ןּוא החמׂש טימ ןטײלַאּב ךיד לָאז ךיא וַא ,טנָאזעגסױא
 טינ ךימ טסָאה ןּוא* ?ףרַאה טימ ןּוא קױּפ טימ ,ןעגנַאזעג
 דנּוצַא ּוטסָאה שירַאנ .רעטכעט עניימ ןּוא ןיז עניימ ןשּוק ןזָאלעג
 רָאנ ,סטכעלש ךייא טימ ןָאט ּוצ חֹוּכּב טָאה טנַאה ןיימ* .ןָאטעג
 ּוצ טגָאזעג טכַאנ ייּב ןטכענ טָאה רעטָאפ רעיא ןּופ טָאג רעד
 סטּוג ןּופ ןבקעי טימ ןדער ּוצ ןּופ ךיד טיה :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ
 ,ןעננַאנעגקעװַא ּוטסיּב ןײגקעװַא ,דנוצַא ןּואי .סטכעלש זיּב
 ,זיוה סרעטָאפ ןייד ךָאנ טקנעּברַאפ ךיז ּוטסָאה ןעקנעּב ליװ
 טָאג ןיימ טעבנגעג ּוטסָאה רעּבָא יַאמלַא

 לײװ :ןענָבָל ּוצ טנָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג בקעי טָאהיי
 רעמָאט :טרעלקעג ּבָאה ךיא םורָאװ ,טַאהעג ארֹומ ּבָאה ךיא
 ןעמעװ ייבי .רימ ןּופ רעטכעט ענייד ןּבױרקעװַא ּוטסעװ
 רַאפ .ןּבעל טינ לָאז רעד ,טָאג ןייד ןעניפעג טסעוו ּוד רעּבָא
 םענ ןּוא ,רימ ייּב סנייד זיא סָאװ ןעקרעד רעדירּב ערעזדנּוא
 .טעבנגעג סע טָאה לחר זַא טסּוװעג טינ טָאה בקעי ןּוא .ּוצ ריד

 ,ןבקעי ןּופ טלעצעג םעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןֶבֶל זיא**
 יד ןּופ טלעצעג םעד ןיא ןּוא ,ןהאל ןּופ טלעצעג םעד ןיא ןּוא
 -סױרַא זיא רע ןּוא ;ןענופעג טינ טָאה רע ןּוא ,ןטסניד יײװצ
 םעד ןיא ןעננַאגעגנײרַא זיא ןּוא ,טלעצעג סהאל ןּופ ןעגנַאגעג
 ןּוא ,םיִּפְרִּת םעד ןעמּונעג טָאה לחר ןּוא* .ןעלחר ןּופ טלעצעג
 טאה ןּוא ,למעק םעד ןּופ ןשיקלטָאז ןיא ןָאטעגנײרַא םיא טָאה
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 עצנַאג סָאד טּפַאטעגמּורַא טָאה ןֶבָל ןּוא ;ףיורעד טצעועג ךיז
 ריא ּוצ טגָאזעג יז טָאה= .ןענּופעג טינ טָאה ןּוא ,טלעצענ
 ךיא סָאװ ,רַאה ןיימ ןּופ ןניוא יד ןיא ןסירדרַאפ טינ לָאז :רעטָאֿפ
 רעּבײװ ןּופ רעגייטש רעד לַײװ ,ריד רַאפ ןייטשפיוא טינ ןעק
 םעד ןענּופעג טינ טָאה ןּוא ,טכּוזעג טָאה רע ןּוא .רימ ייּב זיא
 .םיִפְרּת

 טימ טנירקעג ךיז טָאה רע ןּוא ,ןסָארדרַאפ ןבקעי טָאה*
 ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעגּפָא ךיז טָאה בקעי ןּוא .ןענָבָל
 ּוד סָאװ ,אטח ןיימ זיא סָאװ ,ךערּברַאפ ןיימ זיא סָאװ :ןענָבָל
 עלַא טּפַאטעגכרּוד טסָאה ּוד ןַאי* ?טגָאיעגכָאנ ךימ טסָאה
 גייל ?תיּבייַלּכ ענייד עלַא ןּופ ןענּופעג ּוטסָאה סָאװ ,ןכַאז עניימ
 ייֵז ןלָאז ןּוא ,רעדירּב ענייד ןּוא רעדירּב עניימ רַאפ ָאד סע
 סָאװ רָאי קיצנַאװצ יד רַאפ= .ןדייּב ודנוא ןשיװצ ןדײשטנַא
 טינ ןגיצ ענייד ןּוא ןסּפעש ענייד ןּבָאה ,ריד טימ ןעװעג ןיּב ךיא
 טינ ךיא ּבָאה ףָאש ענייד ןּופ סרעדיװ יד ןּוא ,ןפרָאװרַאפ
 ךיא ;ריד ּוצ טכַארּבעג טינ ךיא ּבָאה עטקּוצרַאּפ ַא* .ןסעגעג
 ,ןענָאמפױא סע ּוטסנעלפ טנַאה ןיימ ןּופ ;ןדָאש ריא ןדייל געלפ
 טנעלפ גָאט ייּב" .טכַאנ ייּב טעבנועג יצ ,גָאט ייּב טעבנגעג
 ףָאלש ןיימ ןּוא ;טכַאנ ייּב טסָארּפ רעד ןּוא ,ץיה יד ןסעּפיוא ךימ
 ךיא ןיּב רָאי קיצנַאװצ רַאפ* .ןגױא עניימ ןּופ טכיײװעג טָאה
 רַאּפ טנידעג ריד ךיא ּבָאה רָאי ןצרעפ :זיוה ןייד ןיא ןעװעג
 ּוד ןּוא ;ףָאש ענייד רַאפ רָאי סקעז ןּוא ,רעטכעט ײװצ עניײד
 ןיימ ןּופ טָאג רעד טינ ןעוו= .לָאמ ןעצ ןיול ןיימ ןטיּבעג טסָאה
 ,יױקחצי ןּופ טכרָאפ יד ןּוא ןעמהרבַא ןּופ טָאג רעד ,רעטָאּפ
 טימ טקישעגקעװַא דנּוצַא ךימ ּוטסלָאװ ,רימ טימ ןעוװעג טלָאװ
 עניימ ןּופ שינרעטַאמ יד ןּוא ןייּפ ןיימ ןעזעג טָאה טָאג .ןקידיײל
 .טכַאנ יב ןטכענ טדײשטנַא טָאה רע ןּוא ,טנעה

 יד ;ןבקעי ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג ןֶבָל טָאה
 .טכרָאפ קחצי ןעמעוו רעד *
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 ,רעדניק עניימ רעדניק יד ןּוא ,רעטכעט עניימ ןענייז רעטכעט
 ןּוא ;סניימ זיא טסעז ּוד סָאװ ץלַא ןּוא ,ףָאש עניימ ףָאש יד ןּוא
 רעדָא ,עניימ רעטכעט עקיזָאדיד ּוצ ןָאט טנייה ךיא ןעק סָאװ
 םּוק ,דנּוצַא ןּוא** ?ןרָאּבעג ןּבָאה יז סָאװ רעדניק ערעייז ּוצ
 תודע םּוצ ןייז סע לָאז ןּוא ,ּוד ןּוא ךיא ,דנּוּב ַא ןסילש רימָאל
 .ריד ןשיווצ ןּוא רימ ןשיװצ

 טלעטשעגפיוא םיא טָאה ןּוא ,ןייטש ַא ןעמּונעג בקעי טָאה*
 :רעדירּב ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה בקעי ןּוא* .ןייטשליײז ַא רַאפ
 טכַאמעג ןּוא ,רענייטש ןעמּונעג יז ןּבָאה .רענייטש ןָא טּביײלק
 ןֶבָל ןּוא* .ןפיוה ןפיוא ןטרָאד ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןפיוה ַא
 ןפורעג םיא טָאה בקעי ןּוא ,יָאתּודַהָׂש-רַגְי ןפּורעג םיא טָאה
 ןַא זיא ןפיוה רעקיזָאדרעד ;טגָאזעג טָאה ןֶבָל ןּוא== .:דָע-לַג
 ןעמ טָאה םּורד .טנייה ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ תודע
 טָאה רע לײװ ,:הָּפצִמ ךיוא ןּוא* ;דָעלִג ןעמָאנ ןייז ןפּורעג
 ןעוו ,ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ ןקּוקּפָארַא לָאז טָאג :טגָאזעג
 טסעװ ּוד ּביױא' ,ןרעדנַא ןּופ רענייא ןליוהרַאפ ןייז ןלעװ רימ
 ערעדנַא ןעמענּוצ טסעװ ּוד ּביוא ןּוא ,רעטכעט עניימ ןקיניײּפ
 ןּבעל ָאטינ ויא שטנעמ ןייק תעּב ,רעטכעט עניימ ּוצ רעּבײװ
 .ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ תודע ןַא זיא טָאג ,עז ;זדנּוא

 רעקיזָאדרעד זיא טָא :ןבקעי ּוצ טגָאזעג טָאה ןֶבָל ןּוא*י
 -פוא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןייטשליײז רעד זויא טָא ןּוא ,ןפיוה
 -רעד זיא תודע ןַא* .ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ טלעטשעג
 טינ לעװ ךיא זַא ,ןייטשליײז רעד תודע ןַא ןּוא ,ןפיוה רעקיזָאד
 טינ טסעװ ּוד זַא ןּוא ,ריד ּוצ ןפיוה ןקיזָאדמעד ןײגרעּבירַא
 ּוצ ןייטשלייז ןקיזָאדמעד ןּוא ןפיוה ןקיזָאדמעד ןײגרעּבירַא
 טָאג רעד ןּוא ,ןעמהרבַא ןּופ טָאג רעד לָאו"** .ןוייּב םּוצ ,רימ
 ןּוא .זדנּוא ןשיװצ ןטּפשמ ,רעטָאפ רעייז ןּופ טָאג רעד ,ןרֹוחָנ ןּופ
 .ןקחצי רעטָאפ ןייז ןּופ טכרָאפ רעד ייּב ןרָאװשעג טָאה בקעי

 יםערוטכַאװ ,קוקסיוא  ,שיאערבעה .תודע ןופ ןפיוה - .שימַארַא ןיא ,תודע ןופ ןפיוק *
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 ,גרַאּב ןפיוא רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג טָאה בקעי ןּוא*
 יז ןּוא ;טױרּב ןסע ּוצ רעדירּב ענייז ןפורעג טָאה רע ןּוא
 .גרַאּב ןפיוא טקיטכענעג ןּבָאה ןּוא ,טיױרּב ןסעגעג ןּבָאה
 רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה ןֶבָל ןּואי בל

 טָאה ןּוא ,רעטכעט ענייז ןּוא ןיז ענייז טשּוקעג טָאה
 "מּוא ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןֶבָל ןּוא ;טשטנעּבעג יז
 .טרָא ןייז וצ טרעקעג

 טָאג ןּופ םיכָאלמ ןּוא ,געוו ןייז ףיוא ןעגנַאגעג זיא בקעי ןּוא*
 יז טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה בקעי ןּוא* .טנועגַאּב םיא ןּבָאה
 ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה רע ןּוא ;סָאד זיא הנחמ סטָאג :ןעזרעד
 .םִיַנדַמ טרָא םענעי ןּופ

 חַלְׁשיַ
 ןייז וצ ךיז רַאפ סיורַאפ םיחולש טקישעג טָאה בקעי ןּוא

 רע ןּוא* .םֹודֶא ןּופ דלעפ ןיא ,ריִעֵׂש דנַאל ןייק ןוָׂשֵע רעדּורּב
 ,רַאה ןיימ ּוצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב יז טָאה
 ּבָאה ןענָבָל ייּב :בקעי טכענק ןייד טגָאזעג טָאה יװַא :ןוָׂשֵע ּוצ
 ןוא" .דנּוצַא זיּב ןטלַאהעגפיוא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,טניֹוװעג ךיא
 ּבָאה ;ןטסניד ןּוא טכענק ןּוא ,ףָאש ,ןעלזייא ןּוא ןסקָא ּבָאה ךיא
 טייקילעוטײל ןעניפעג ּוצ ידּכ ,רַאה ןיימ ןגָאזנָא טקישעג ךיא
 .ןגיוא ענייד ןיא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןבקעי ּוצ טרעקעגמּוא ךיז םיחולש יד ןּבָאהי
 ריד טייג רע ןּוא ,ןוָׂשֵע ּוצ ,רעדּורּב ןייד ּוצ ןעמוקעג ןענייז רימ -

 בקעי טָאה* .םיא טימ ןַאמ טרעדנוה ריפ ןּוא ,ןגעקטנַא ךיוא
 רע ןּוא .טמעלקַאּב ןעװעג זיא רע ןּוא ,ןגירקעג ארֹומ רעײז
 יד ןּוא ףָאש יד ןּוא ,םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד טלײטעצ טָאה
 :טגָאזעג טָאה רע ןּואי .תונחמ ייווצ ןיא ,ןעלמעק יד ןּוא רעדניר
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 טעװ ,ןגָאלש יז טעװ ןּוא ,הנחמ ןייא ףיוא ןעמּוק טעװ וָׂשֵע ּביוא
 .ןרעװ ןענּורטנַא הנחמ עקירעּביא יד

 ,ןעמהרבַא רעטָאפ ןיימ ןופ טָאג :טנָאזעג טָאה בקעי ןּואי"
 ּוצ טגָאזעג טָאה סָאװ ,הוהי ,ןקחצי רעטָאפ ןיימ ןופ טָאג ןּוא
 ךיא ןּוא ,םַאטשּפָא ןייד ּוצ ןּוא דנַאל ןייד ּוצ םּוא ךיז רעק :רימ
 םידסח עלַא רַאפ ןיילק ּוצ ןיּב ךיא:* ;ריד טימ ןָאט סטּוג לעװ
 ןייד טימ ןַאטעג טסָאה ּוד סָאװ טפַאשיירט רעדלַא רַאפ ןּוא
 "מעד ןעננַאעגרעּבירַא ךיא ןיּב ןקעטש ןיימ טימ םורָאװ ;טכענק
 יז .תונחמ ײװצ ןרָאװעג ךיא ןיּב דנּוצַא ןּוא ,ןדרַי ןקיזָאד
 ,רעדּורּב ןיימ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ,ךיד טעּב ךיא ,ליצמ ךימ
 ,םיא רַאפ ארֹומ ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןָׂשֵע ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 ּוד= .רעדניק טימ רעטּומ ןגָאלש ךימ ןּוא ןעמּוק טינ לָאז רע
 ,ריד טימ ןָאט סטּוג ךיא לעװ ןָאט סטּוג :טנָאזעג ךָאד טסָאה
 סָאװ ,םי ןּופ דמַאז רעד יװ יװַא ןעמָאז ןייד ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא
 .טייקליפ ןּופ ןרעװ טלייצעג טינ ןעק

 טָאה רע ןּוא ;טכַאנ ענעי טקיטכענעג ןטרָאד טָאה רע ןּוא;*
 רַאפ הנּתמ ַא ,טנַאה רעד ּוצ ןעמוקעג זיא םיא סָאװ ןּופ ןעמּונעג
 ,קעּב קיצנַאװצ ןּוא ,ןגיצ טרעדנוה ייווצ-* :ןוָשֵע רעדּורּב ןייז
 קיסיירד* ,סרעדיװ קיצנַאװצ ןּוא ,ןסּפעש טרעדנּוה ייווצ
 ,ןסקָא ןעצ ןּוא ,יק קיצרעפ ,עגנוי ערעייז טימ עקידענייז ןעלמעק
 טָאה רע ןּוא" .ןעלזייא עננוי ןעצ ןּוא ,סנילעזייא קיצנַאװצ
 ּוצ ,עדַאטס ּוצ ,טכענק ענייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבענעגרעּביא
 טייג :טכענק ענייז טגָאזעגנָא טָאה רע ןּוא ;רעדנּוזַאּב עדַאטס
 ןוא עדַאטס ןשיװצ ןכַאמ ריא טלָאז ערַאװ ןּוא ,סיױרַאפ רימ
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןטשרע םעד ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא* .עדַאטס
 ךיד טעװ ןּוא ,רעדּורּב ןיימ וָׂשֵע ןענעגעגַאּב טעװ ךיד זַא
 ןּוא ?וטסײג ןיהּוװ ןּוא ?וטסיּב סעמעװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןגערפ
 טכענק ןייד :ןגָאז ּוטסלָאז** ?ריד רַאפ עקיזָאדיד ןענייז סעמעװ
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 ןּוא ;ןוָׂשֵע ּוצ ,רַאה ןיימ ּוצ טקישעג סָאד זיא הנּתמ ַא ;סבקעי
 ךיוא ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא* .זדנּוא רעטניה ךיוא רע זיא ןָא
 ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ עלַא ןּוא ,ןטירד םעד ןּוא ןטײװצ םעד
 טלָאז דיר עקיזָאדיד יװ יװַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,סעדַאטס יד רעטניה
 טלָאז ריא ןּוא* .;םיא טפערט ריא זַא ,ןוָשֵע וצ ןדער ריא
 רע םורָאװ .ודנוא רעטניה בקעי טכענק ןייד ךיוא זיא ןָא :ןגָאז
 סָאװ הנּתמ רעד טימ ןטעּברעּביא םיא ךימָאל :טגָאזעג טָאה
 רשפא ,םינּפ ןייז ןעו ךיא לעװ ךָאנרעד ןּוא ,סױרַאפ רימ טיינ
 .ןעמענפיוא ךימ רע טעװ

 טקיטכענעג טָאה רע ןּוא ,סיורַאפ םיא קעװַא הנּתמ יד ויאי
 רענעי ןיא ןענַאטשענפיוא זיא רע ןּוא= .רעגַאל ןיא טכַאנ ענעי
 ייוװצ ענייז ןּוא ,רעּבײװ ײװצ ענייז ןעמּונעג טָאה ןּוא ,טכַאנ
 ןרָאפעגרעּבירַא זיא רע ןּוא ,רעדניק ףלע ענייז ןּוא ,ןטסניד
 יז טָאה ןּוא ,ןעמּונעג יז טָאה רע** .קֹוּבַי ןּופ רָאפרעּביא םעד

 סָאװ טריפעגרעּבירַא טָאה ןּוא ,ךייט ןרעּביא טריפעגרעּבירַא
 .טַאהעג טָאה רע

 טלננַארעג ךיז ןַאמ ַא טָאה ,ןײלַא ןּבילּבעג זיא בקעי זַא ןּוא*
 רע זַא ןּוא* .ןעננַאגעגפיוא זיא ןגרָאמירפ רעד ויּב םיא טימ
 טרירעגנָא רע טָאה ,ןעמּוקייּב טינ םיא ןעק רע זַא ןעזעג טָאה
 זיא ךיד סבקעי ןּופ לפעל סָאד ןּוא ;ךיד ןייז ןּופ לפעל סָאד
 טָאה" .םיא טימ ךיז ןעלגנַאר ןייז ןיא ןרָאװעג ןעקנולעגסיוא
 -פיוא זיא ןגרָאמירפ רעד םורָאװ ,קעװַא ךימ זָאל :טגָאזעג רע
 ,ןזָאלקעװַא טינ ךיד לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה .ןעננַאגעג
 סָאװ :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה= .ןשטנעּב ךימ טסעװ ןדייס
 טינ :טגָאזעג רע טָאה* .בקעי :טגָאזעג רע טָאה ?ןעמָאנ ןייד זיא
 םורָאװ ,ײלֵאָרְׂשִי טרעיינ ,ןעמָאנ ןייד ןרעװ ןפּורעג בקעי לָאז רעמ
 ײּב טסיּב ןּוא ,ןשטנעמ טימ ןּוא טָאג טימ ןטירטשעג טסָאה
 ךיא ,רימ גָאז :טגָאזעג טָאה ןּוא טנערפעג בקעי טָאהי .ןעמוקעג

 יטָאג טימ טיירטש סָאװ רעד :
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 ּוטסנערפ ןעד סָאװ ךָאנ :טנָאזעג רע טָאה .ןעמָאנ ןייד ,ךיד טעּב
 .טשטנעּבעג ןטרָאד םיא טָאה רע ןּוא ?ןעמָאנ ןיימ ףיוא

 ,ײלַאינּפ טרָא םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה בקעי ןּואיי
 לוצינ זיא לעז ןיימ ןּוא ,םינּפ לֶא םינּפ טָאג ןעזעג ּבָאה ךיא :לײװ
 -רעּבירַא זיא רע יװ ןעגנַאגענפיוא םיא ויא ןּוז יד ןּוא: .ןרָאװעג
 .ךיד ןייז ףיוא ןעקנוהעג טָאה תע ןּוא .:לָאינּפ ןעגנַאגעג

 רעדָאגנירּפש םעד לארׂשי ןּופ רעדניק יד טינ ןסע םּורד*
 רע לײװ ;גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ,ךיד ןּופ לפעל ןפיוא סָאװ
 .רעדָאגנירּפש םעד ,ךיד סבקעי ןּופ לפעל סָאד טרירעגנָא טָאה

 ַא טָאה ןּוא ,ןגױא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה בקעי ןּוא 9
 טרעדנוה ריפ ןּוא ,ןָא טמּוק וָׂשָע טשרע ,ןָאטעג קּוק

 ןּוא ,ןהאל ּוצ רעדניק יד טלײטעגנײַא רע טָאה ;םיא טימ ןַאמ
 טלעטשעג טָאה רע ןּואי .ןטסניד ײװצ יד ּוצ ןּוא ,ןעלחר ּוצ
 עריא ןּוא ןהאל ןּוא ,טשרעוצ רעדניק ערעייז ןּוא ןטסניד יד
 ןּוא* .עטצעל יד ןפסֹוי ןּוא ןעלחר ןּוא ,ייז רעטניה רעדניק
 רעד ּוצ טקוּבעג ךיז טָאה רע ןּוא ,סיורַאפ יז קעװַא זיא רע
 .רעדּורּב ןייז ּוצ טנענעג טָאה רע ויּב לָאמ ןּביז דרע

 -מּורַא םיא טָאה רע ןּוא ,ןגעקטנַא ןפָאלעג םיא וָׂשֵע זיא!
 םיא טָאה ןּוא ,זדלַאה ןפיוא ןלַאפעג םיא זיא ןּוא ,ןעמונעג
 ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא* .טנײװעג ןּבָאה יז ןּוא ,טשוקעג
 טָאה רע ןּוא ,רעדניק יד ןּוא רעּביײװ יד ןעזעג טָאה ןּוא ,ןגיוא
 יד :טגָאזעג רע טָאה ?ריד ייּב עקיזָאדיד ןענייז רעװ :טגָאזעג
 .טכענק ןייד טקילעוטײלעג טָאה טָאג סָאװ טימ רעדניק

 ןּבָאה ןּוא ,רעדניק ערעייז ןּוא יז ,ןטסניד יד טנענעג ןּבָאהי
 ,טנענעג ןּבָאה רעדניק עריא ןּוא האל ךיוא ןּואי .טקּוּבעג ךיז
 ,לחר ןּוא ףסֹוי טנענעג ןּבָאה ךָאנרעד ןּוא ;טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא
 .טקוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא

 לֵאּונְּפ :טסקעט ןיא טָאג ןופ םינּפ רעײ"
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 הנחמ עצנַאג עקיזָאדיד ריד ייּב זיא סָאװ :טגָאזעג רע טָאה;
 -טייל ןעניפעג ּוצ :טגָאזעג רע טָאה ?טנגענַאּב ּבָאה ךיא סָאװ
 ךיא :טגָאזעג וָׂשֵע טָאה' .רַאה ןיימ ןּופ ןגיוא יד ןיא טייקילעז
 .ריד ייּב סָאװ ריד ייּב ןּבײלּב לָאז ,רעדּורּב ןיימ ,גונעג ּבָאה
 ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא ;ךיד טעּב ךיא ,ןיינ :טגָאזעג בקעי טָאהי
 ּוטסלָאז ,ןגױא ענייד ןיא טייקילעוטיײל ןענופעג ּבָאה ךיא
 ןייד ןעועג ּבָאה ךיא םורָאװ ,טנַאה ןיימ ןּופ הנּתמ ןיימ ןעמעננָא
 ךימ טסָאה ּוד ןּוא ,טָאג ןּופ םינּפ םעד טעז עמ יװ יװַא ,םינּפ
 זיא סָאװ קנַאשעג ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,ןָא םענ'י .טקיליװַאּב
 ןּוא ,טקילעוטײלעג ךימ טָאה טָאג ליוו ,ןרָאװעג טכַארּבעג ריד
 ּוצ ןענַאטשעגּוצ זיא רע ןּוא .םעלַא ןּופ ָאד זיא רימ ייּב לײװ
 .ןעמונעגנָא טָאה רע זיּב ,םיא

 ןייג לעװ ךיא ןּוא ,ןייג ןּוא ןעיצ רימָאל :טנָאזעג רע טָאהי*
 זַא טקרעמ רַאה ןיימ :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה* .ריד ןּבעל
 רימ ייּב ןענייז רעדניר יד ןּוא ףָאש יד ןּוא ,גנוי ןענייז רעדניק יד
 -סיוא ןלעװ ,גָאט ןייא ןּבײרטוצ יז טעװ עמ זַא ןּוא ,עקידעגייז
 ןײנקעװַא רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאי+ .ףָאש עלַא ןּברַאטש
 ךַאלעמַאּפ ןעיצ רימ לעװ ךיא ןּוא ,טכענק ןייז רַאפ סיורַאפ
 ןופ טירט יד ךָאנ ןּוא ,רימ רַאפ סָאװ יפ םעד ןּופ טירט יד ךָאנ
 .ריִעֵׂש ןייק רַאה ןיימ ּוצ ןעמּוק לעװ ךיא ןענַאװ זיּב ,רעדניק יד
 קלָאפ םעד ןּופ ריד ייּב ןלעטשּפָא ךימָאל :טגָאזעג וָׂשֵע טָאה;*
 ךיא לָאז רָאג סָאװ ךָאנ :טגָאזעג רֶע טָאה .רימ טימ סָאװ
 ?רַאה ןיימ ןּופ ןגיוא יד ןיא טייקילעוטיײל ןעניפעג

 ןייז ףיוא גָאט םענעי ןיא טרעקעגמּוא ךיז טָאה וָׂשֵע ןואי*
 ,תוּכּוס ןייק ןגיוצעגקעװַא טָאה בקעי ןּוא* .ריִעֵׂש ןייק געוו
 טָאה יפ ענייז רַאפ ןּוא ,זיוה ַא ךיז רַאפ טיוּבעג טָאה רע ןּוא
 ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג ןעמ טָאה םּורד ;ךַאלדייּב טכַאמעג רע
 .תוּכוס טרָא םעד
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 סָאװ םָכש טָאטש רעד ןיא טולשּב ןעמּוקעג זיא בקעי ןּוא*
 טָאה רע ןּוא ;םָרַאְרְדַּפ ןּופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןֵעַנּכ דנַאל ןיא
 סָאד טפיוקעגּפָא טָאה רע ןּוא* .טָאטש רעד רַאפ טרעגַאלעג
 ,טלעצעג ןייז טלעטשענפיוא ןטרָאד טָאה רע סָאװ דלעפ קיטש
 ,ןעמָכש ןּופ רעטָאּפ םעד רֹומַח ןּופ רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 טלעטשענפיוא ןטרָאד טָאה רע ןּוא* .הָטיׂשק טרעדנּוה רַאפ
 .ילֵאָרְׂשִי-יַהלָא-לַא ןפורעג םיא טָאה ןּוא ,חּבומ ַא

 ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ,ןהאל ןּופ רעטכָאט יד הניד ןּואי .ְךָל
 .דנַאל ןּופ רעטכעט יד ןעז ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,ןבקעי

 ,דנַאל ןּופ טשריפ םעד ,יִוֵח םעד רֹומַח ןּופ ןּז רעד םָכׁש טָאהי
 ,ריא טימ ןגעלעג זיא ןּוא ,ןעמונעג יז טָאה רע ןּוא ,ןעזרעד יז
 ןָא טפעהַאּב ךיז טָאה לעז ןייז ןּוא* .טקיניײּפעג יז טָאה ןּוא
 ,לדיימ יד ןגירקעג ּביל טָאה רע ןּוא ,ןהניד רעטכָאט סבקעי
 םָכש ןּוא* .לדיימ רעד ןּופ ןצרַאה םּוצ טדערעג טָאה רע ןּוא
 רימ םענ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןרֹומַח רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה
 .ּבײװ ַא רַאפ לדיימ עקיזָאדיד

 ןייז טקינײרמּוארַאפ טָאה רע זַא טרעהעג טָאה בקעי ןּואי
 ;דלעפ ןיא יפ ןייז טימ ןעוועג ןענייז ןיז ענייז ןעוו ,ןהניד רעטכָאט
 | .ןעמוקעג ןענייז יז ויּב ןגיוושעג בקעי טָאה

 ּוצ ןעמּוקעגסױרַא זיא ןעמָכש ןּופ רעטָאפ רעד רֹומַח ןּואי
 ןעמוקעג ןענייז ןבקעי ןּופ ןיז יד ןּוא* .םיא טימ ןדער ּוצ ,ןבקעי
 ךיז ןּבָאה רענעמ יד ןּוא ;טרעהעג סע ןּבָאה יז יװ ,דלעפ ןּופ
 טָאה רע סָאװ טנערּבעג קרַאטש טָאה יז ןּוא ,טמעלקעג
 רעטכָאט רעד טימ ןגיל ּוצ ,לארׂשי ןגעקַא הֹלִבנ ַא ןעננַאנַאּב
 .ןרעװ ןָאטעג טינ רָאט סָאװ-ױזַא סָאװ ,ןבקעי ןּופ

 ןופ לעז יד :ןגָאז ּוצ יװַא ,יײז טימ טדערעג טָאה רֹומַח ןּואי
 ךיא ,םיא יז טיג .רעטכָאט רעייַא ךָאנ טסּולג ןעמָכש ןּוז ןיימ

 .לארשי ןופ טָאג רעד (טָאג) לַא *
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 ערעיײַא ;זדנּוא טימ ןּתחתמ ךיז טייז ןּואי .ּבײװ ַא רַאפ ,ךייַא טעּב
 טעװ רעטכעט ערעזדנוא ןּוא ,ןּבעג זדנּוא ריא טעװ רעטכעט
 סָאד ןּוא ,זדנּוא ייּב ןצעוַאּב ךיז טעװ ריא ןּואי* .ןעמענ ְךייַא ריא
 ןּוא ןענירד טרעקרַאפ ןּוא טציז ;ךייַא רַאפ ןגיל טעװ דנַאל
 ריא ּוצ טגָאזעג טָאה םָכׁש ןּואי .ריא ןיא ךייַא טקיטסעפַאּב
 טייקילעוטייל ןעניפעג ךימָאל :רעדירּב עריא ּוצ ןּוא רעטָאּפ
 .ןּבעג ךיא לעװ ,ןגָאז רימ טעװ ריא סָאװ ןּוא ,ןגיוא ערעיײַא ןיא
 ןּבעג לעװ ךיא ןּוא ,רָאג זיּב תונּתמ ןּוא ןדנ רימ ףיוא טרעמ*
 ַא רַאפ לדיימ יד רימ טיג רָאנ ,ןגָאז רימ טעװ ריא יװ ױזַא
 .ּבײו

 רעטָאפ ןייז ןּוא ןעמָכש טרעפטנעעג ןבקעי ןּופ ןיז יד ןּבָאהי*
 טָאה רע ליװ-טדערעג ןּבָאה יז ןּוא ,טיײקיטסיל טימ ןרֹומַח
 יז ּוצ ןּבָאה יז ןּוא:*-ןהניד רעטסעוװש רעייז טקינײרמּוארַאפ
 רעודנּוא ןּבעג ּוצ ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טינ ןענעק רימ :טנָאזעג
 זיא סָאד םורָאװ ,ןטינשַאּבמּוא זיא סָאװ ןַאמ ַא ּוצ רעטסעווש
 נײַא רימ ןלעו גנידַאּב םעד טימ רָאנ* .זדנּוא רַאפ הּפרח ַא
 ךייַא ייּב זַא ,רימ יװ ױזַא ןרעװ טעװ ריא ּבױא :ךייַא ּוצ ןקיליװ
 לָאמסנעד"* .ןױשרַאּפסנַאמ רעכַאלטיא ןרעװ טלַמעג לָאז
 רעטכעט ערעיײַא ןּוא ,רעטכעט ערעזדנוא ןּבעג ךייַא רימ ןלעװ
 ןוא ,ךייַא יב ןצעזַאּב ךיז ןלעװ רימ ןּוא ,ןעמענ ודנּוא רימ ןלעװ
 ,ודנוא ּוצ ןרעהוצ טינ טעװ ריא זַא רעּבָאי* .קלָאפ ןייא ןרעװ
 רימ ןּוא ,רעטכָאט רעודנּוא ןעמענ רימ ןלעװ ,ןלַמ ּוצ ךיז
 | - ,ןײגקעװַא ןלעװ

 ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוו ןענייז רעטרעװ ערעייז ןּואי*
 ןוא* .ןרֹומַח ןּופ ןּוז םעד םָכׁש ןּופ ןגיױא יד ןיא ןּוא ,ןרֹומַח
 טָאה רע םורָאװ ,ךַאז יד ןָאט ּוצ טמַאזעג טינ טָאה גנוי רעד
 רעד ןעוועג זיא רע ןּוא ;ןבקעי ןּופ רעטכָאט רעד ךָאנ טרַאגעג
 רֹומַח ןּואי .רעטָאפ ןייז ןּופ זיוה ןצנַאג םעד ןּופ רעטסנעעזעגנָא
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 ןּוא ,טָאטש רעייז ןּופ רעיוט םּוצ ןעמּוקעג ןענייז םֶכש ןּוז ןייז ןּוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאטש רעייז ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ טדערעג ןּבָאה
 ךיז יז ןלָאז ;זדנּוא טימ םולש ןיא ןענייז ןשטנעמ עקיזָאדידיי
 דנַאל סָאד ,טעו םורָאװ ;ןענירד ןרעקרַאפ ןּוא ,דנַאל ןיא ןצעוַאּב
 רימ ןלעװ רעטכעט ערעיײיז .ייז רַאפ טרָא ןיא םַארעג טניל
 רימ ןלעװ רעטכעט ערעזדנוא ןּוא ,רעּבײװ רַאפ ןעמענ ודנּוא
 -נייא ןשטנעמ יד ןלעװ גנידַאּב םעד טימ רָאנ רעּבָא- .ןּבעג יו
 ,קלָאּפ ןייא ןרעוו ּוצ ,זדנוא ייּב ןצעזַאּב ּוצ ךיז ודנּוא ּוצ ןקיליװ
 ױזַא ,ןױשרַאּפסנַאמ רעכַאלטיא ןרעוו טלַמעג לָאז ודנוא ייּב זַא
 עלַא ןּוא ,סנגייא רעייז ןּוא ,יפ רעייז= .טלַמעג ןענייז יז יו
 רָאנ רימ ןלָאז ;ערעזדנּוא ןייז ךָאד ןלעװ ,תומהּב ערעייז
 .ודנוא ייּב ןצעזַאּב ךיז ןעלָאז יז ןּוא ,ייז ּוצ ןקיליװנײַא

 טָאטש ןייז ןּופ רעיױט םעד ןּופ רעײגסױרַא עלַא ןּבָאה'י
 -סנַאמ עלַא ןּוא ,ןעמָכש ןּוז ןייז ּוצ ןּוא ןרֹומַח ּוצ טרעהעגוצ
 םעד ןּופ רעײגסױרַא עלַא ,ןרָאװעג טלַמעג ןענייז ןענױשרַאּפ
 .טָאטש ןייז ןּופ רעיוט

 ןעוועג ןענייז יז ןעוו ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעװעג זיא סע ןּוא*
 רעדירּב יד ,יול ןּוא ןועמש ,ןיז ײװצ סבקעי ןּבָאה ,קָאטײװ ןיא
 ןענייז יז ןּוא ,דרעװש ןייז רעכַאלטיא ןעמּונעג ,ןהניד ןּופ
 -סיוא ןּבָאה ןּוא ,טָאטש רעד ףיוא טייהרערעכיז ןעמּוקעג
 ןּוז ןייז ןּוא ןרֹוּמַח ךיוא* .ןענױשרַאּפסנַאמ עלַא טעגרהעג
 יז ןּוא ;דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ טעגרהעג יז ןּבָאה ןעמָכש
 .ןעננַאנעגסױרַא ןענייז ןּוא ,זיוה סמָכש ןּופ ןהניד ןעמּונעגּוצ ןּבָאה
 ןּוא ,ענעגָאלשרעד יד ףיוא ןעמּוקעג ןבקעי ןּופ ןיז יד ןענייזיי
 - טקינײרמוארַאפ ןּבָאה יז לײװ ,טָאטש יד טּבױרענסױא ןּבָאה
 ערעייז ןּוא רעדניר ערעייז ןּוא ףָאש ערעייז ;רעטסעװש רעייז
 יז ןּבָאה ,דלעפ ןיא סָאװ ייס ,טָאטש ןיא סָאװ ייס ,ןעלזייא
 עניילק ערעייז עלַא ןּוא ,געמרַאפ ןצנַאג רעייז ןּוא ;ןעמּונעגּוצ
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 -קעװַא ןּוא ןעגנַאפעג יז ןּבָאה ,רעּבײװ ערעײז ןּוא רעדניק
 .ויוה ןיא סָאװ ץלַא-טּבױרעג

 טָאה ריא :ןיִוֵל ּוצ ןּוא ןענועמש ּוצ טנָאזעג בקעי טָאה"
 רעניֹוװַאּב םעד ייּב ןסואימרַאפ ּוצ ךימ ,טקילגמּוארַאפ ךימ
 ןיִּב ךיא םורָאװ ;יזַרּפ םעד ייּב ןּוא ינֲעַנּכ םעד ייּב ,דנַאל ןּופ
 ןּוא ,רימ ןגעקַא ןּביילקפיוא ךיז ןלעװ יז ןּוא ,ןשטנעמ לפייה ַא
 טגיליטרַאפ ןלעװ זיוה ןיימ ןּוא ךיא ןּוא ,ןגָאלש ךימ ןלעװ
 ךיז הנֹוז ַא טימ יװ ױזַא ןעמ לָאז :טנָאזעג יז ןּבָאה* .ןרעוו
 ?רעטסעוװש רעודנּוא טימ ןייגַאּב

 ףױרַא יג ,ףיוא ייטש :ןבקעי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ןְדֶל
 חּבומ ַא ןטרָאד ךַאמ ןּוא ,ןטרָאד ץיז ןּוא לֵא-תיֵּב ןייק

 ןפולטנַא ןייד ייּב ריד ּוצ ןיװַאּב ךיז טָאה סָאװ טָאג םעד ּוצ
 .ןוָׂשֵט רעדּורּב ןייד ןּופ

 סָאװ עלַא ּוצ ןּוא ,טניזעגזיוה ןייז ּוצ טנָאזעג בקעי טָאה
 ןּוא ,ךייַא ןשיװצ סָאװ רעטעג עדמערפ יד ּפָא טּוט :םיא טימ
 רימָאל ןּוא* .רעדיילק ערעיײַא רעּביא טייּב ןּוא ,ךייַא טקיניײר
 ןטרָאד לעװ ךיא ןּוא ,לֵא-תיֵּב ןייק ןײנפױרַא ןּוא ןייטשפיוא
 ןיא טרעפטנעעג רימ טָאה סָאװ טָאג םעד ּוצ חּבומ ַא ןכַאמ
 .סָאװ געוװ םעד ףיוא רימ טימ ןעוועג זיא ןּוא ,טיונ ןיימ ןּופ גָאט -
 .ןעגנַאגעג ןיּב ךיא -

 סָאװ רעטעג עדמערפ עלַא ןבקעי ןּבעגעגּפָא יז ןּבָאה:
 ןּוא ;ןרעױא ערעיײז ןיא סָאװ ןעגניריוא יד ןּוא ,טנַאה רעייז ןיא |

 ײּב סָאװ םיוּבנכײא םעד רעטנּוא ןטלַאהַאּב יז טָאה בקעי
 זיא טָאג ןּופ קערש ַא ןּוא ;ןגױצעגקעװַא ןּבָאה יז ןּוא* .םָכׁש
 -כָאנ טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ייז םּורַא סָאװ טעטש יד ףיוא ןעװעג

 .ןבקעי ןּופ ןיז יד טגָאיעג !
 סָאד-ןַעַנּכ דנַאל ןיא סָאװ וּול ןייק ןעמּוקעג זיא בקעי ןּוא*



 17-תסתס חלשיו ,תישארּב 6

 ןּוא .םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא רע--לָא-תיֵּב זיא
 רָא םעד ןפּורעג טָאה ןּוא ,הּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד טָאה רע
 םיא ּוצ טקעלּפטנַא טָאג ךיז טָאה ןטרָאד םורָאװ ,ילַאזתיּב-לַא
 .רעדּורּב ןייז ןּופ ןפיולטנַא ןייז ייּב

 -ַאּב זיא יז ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ,םֵא סהקבר ,הרֹובד ןּואי
 ןּוא ;םיוּבנכײא םעד רעטנוא ,לֵא-תיֵּב רעטנּוא ןרָאװעג ןּבָארנ
 .-תּוכָּבְדֹולַא ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע

 ןעמּוק ןייז יב ןבקעי ּוצ ןזיװַאּב רעדיװ ךיז טָאה טָאג ןּואי
 טָאה טָאג ןּואי .טשטנעּבעג םיא טָאה רע ןּוא ,םָרַאְדַדַּפ ןּופ
 ןפורעג טינ רעמ לָאז ;בקעי זיא ןעמָאנ ןייד :טגָאזעג םיא ּוצ
 ;ןעמָאנ ןייד ןייז לָאז לארׂשי טרעיינ ,בקעי ןעמָאנ ןייד ןרעוו
 םיא ּוצ טָאה טָאג ןּואי: .לארׂשי ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא
 ַא ;ךיד רעמ ןּוא ךיד רעּפכּורפ ,יַדֵׁש טָאג ןיּב ךיא :טגָאזעג
 םיכלמ ןּוא ,ריד ןּופ ןרעװ לָאז רעקלעפ למעזעג ַא ןּוא קלָאפ
 ךיא סָאװ דנַאל סָאד ןּוא* .ןדנעל ענייד ןּופ ןײגסױרַא ןלָאו
 ןּוא ,ןּבעג סע ךיא לעװ ריד ,ןקחצי ןּוא ןעמהרבַא ןּבעגעג ּבָאה
 .דנַאל סָאד ןּבעג ךיא לעװ ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד

 םעד ןיא םיא רעּביא ןּופ ןּביוהענפיוא ךיז טָאה טָאג ןּוא;י
 -פיוא טָאה בקעי ןּוא* .טדערעג םיא טימ טָאה רע ּוװ טרָא
 ,טדערעג םיא טימ טָאה רע ּוװ טרָא םעד ףיוא לײז ַא טלעטשעג
 - *סיג ַא םיא ףיוא ןסָאגעגפױרַא טָאה רע ןּוא ,ןייטש ןּופ לייז ַא
 ןפורעג טָאה בקעי ןּוא!* .לייא םיא ףיוא ןסָאגעג ןּוא ,רעפּפָא
 םיא טימ טדערעג טָאה טָאג סָאװ טרָא םעד ןּופ ןעמָאנ םעד
 .לֵאיתיֵּב ,ןטרָאד

 סע ןעװ ןּוא .לֵא-תיֵּב ןּופ ןגױצעגקעװַא ןּבָאה ייז ןּוא"
 לחר זיא ,תֶרּפֶא ןייק ןעמּוק ּוצ דנַאל קערטש ַא ןעװעג ךָאנ זיא
 ןואי .טרווּבעג ערעווש ַא טַאהעג טָאה יז ןּוא ,דניק ּוצ ןעגנַאגעג
 וצ ןיּביײה יד טָאה ,טרוּבעג רערעוװש ריא ןיא ,ןעװעג זיא סע

 .ןייועג ןופ םיוּבנכײא  .לַא-תיֵּב ןופ טָאג רעד *
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 ריד ויא סָאד ךיוא םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טנָאזעג ריא
 ,ןעגנַאגעגסױא זיא המשנ ריא ןעוו ,ןעװעג זיא סע ןּוא .ןּוז ַא
 ;יֵנֹואְדִּב ןעמָאנ ןייז ןפּורעג יז טָאה ,ןּברָאטשעג זיא יז תעּב
 .בןימינּב ןפורעג םיא טָאה רעטָאפ ןייז רעּבָא

 ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא יז ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לחר ןּוא*
 טָאה בקעי ןּוא* .םֶחָליִתיִּב זיא סָאד ,תָרפֶא ןייק געװ ןפיוא
 סלחר ןּופ הבצמ יד זיא סָאד ;רבק ריא ףיוא הבצמ ַא טלעטשעג
 .טנייה ףיוא ויּב רבק

 -פיוא טָאה רע ןּוא ,ןגױצעגקעװַא טָאה לארׂשי ןּואי
 .רֶדֵע-לַדגִמ טייז רענעי ןּופ טלעצעג ןייז טלעטשעג

 םענעי ןיא טניוװעג טָאה לארׂשי ןעװ ןעװעג יא סע ןּואי
 ןייז ,הָהלִּב טימ ןגעלעג זיא ןּוא ןבואר ןעננַאגעג זיא ,דנַאל
 .טרעהעג סע טָאה לארׂשי ןּוא ;ּבײװסּפעק סרעטָאפ

 ןּופ ןיז יד= :ףלעװצ ןעװעג ןענייז ןבקעי ןּופ ןיז יד ןּוא
 ,הדּוהי ןּוא ,יִוֵל ןּוא ,ןועמש ןּוא ,ןבּואר רוָכּב סבקעי :ןהאל
 ;ןימינּב ןּוא ףסֹוי :ןעלחר ןּופ ןיז יד=+ ;ןּולּובז ןּוא ,רָכָׂשֹׂשִי ןּוא
 יד ןּוא* ;ילּתפנ ןּוא ןֶד :טסניד סלחר ,הָהֹלִּב ןּופ ןיז יד ןּוא=*
 ןיז יד ןענייז סָאד .רֶׁשָא ןּוא דֶג :טסניד סהאל ,הָּפלִז ןּופ ןיז
 .םָרֵאְדַדַּפ ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ ,ןבקעי ןּופ

 ,אֵרֹמַמ ןייק ןקחצי רעטָאפ ןייז ּוצ ןעמוקעג זיא בקעי ןּואיי
 טניֹוװעג טָאה ןטרָאד סָאװ-ֹורבֶח זיא סָאד-עַּברַא-תַירק ןייק
 .קחצי ןּוא םהרבַא

 ןּוא רָאי טרעדנוה ןעװעג ןענייז ןקחצי ןּופ געט יד ןּוא
 ,ןּברָאטשעג זיא ןּוא ןעגנַאגרַאפ זיא קחצי ןּואי .רָאי קיצכַא |

 טַאו ןּוא טלַא ,קלָאפ ןייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייַא זיא רע ןּוא
 .ןּבָארנַאּב םיא ןּבָאה ןיז ענייז בקעי ןּוא וָׂשֵע ןּוא .געט טימ

 .םֹודא זיא סָאד ,ןוָׂשֵע ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןואי ןֵל !
 ןּופ רעטכעט יד ןּופ רעּבײװ ענייז ןעמונעג טָאה וָׂשֵע
 .טנַאה רעטכער רעד ןופ ןוז- .רעיורט ןיימ ןופ ן* *
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 יד הָמָביִלהֶא ןּוא ,יּתִח םעד ןֹוליֵא ןּופ רעטכָאט יד הָדָע :ןַעַנּכ
 תַמֹׂשָּב ןּוא* ;יִוֵח םעד ןֹועְבִצ ןּופ רעטכָאט יד ,ןהָנֵע ןּופ רעטכָאט
 הָדָע ןּוא* .ןתֹויָבנ ןּופ רעטסעווש יד ,ןלאֵעָמשִי ןּופ רעטכָאט יד
 ;ןלַאּועְר ןרָאּבעג טָאה תַמׂשַּב ןּוא ;ןופילָא ןרָאּבעג ןוָׂשֵע טָאה
 .ןחרק ןּוא ,ןעמָלֶעַי ןּוא ,ןשּועי ןרָאּבעג טָאה הָמְביִלהֶא ןּוא;
 ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ ,ןוָׂשֵע ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד
 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא

 ענייז ןּוא ןיז ענייז ןּוא ,רעּבײװ ענייז ןעמונעג טָאה וָׂשֵע ןּוא
 ןוא ,יפ ןייז ןּוא ,טניזעגזיוה ןייז ןּופ תושפנ עלַא ןּוא ,רעטכעט
 ןּבילקעגנָא טָאה רע סָאװ סנגייא ץנַאג ןייז ןּוא .תומהּב ענייז עלַא
 קעװַא ,דנַאל ַא ןיא ןעננַאגעגקעװַא זיא רע ןּוא ,ןַענּכ דנַאל ןיא
 ּוצ ןעװעג זיא געמרַאפ רעייז םורָאװי .ןבקעי רעדּורּב ןייז ןּופ
 טפַאשניוװ רעייז ןּופ דנַאל סָאד ןּוא ,דנַאנַאּב ןציז ּוצ ףיוא סיורג
 וָׂשֵע טָאה* .יפ רעייז ןגעװ ןּופ ןגָארט טנעקעג טינ יז טָאה
 .םֹודֶא זיא סָאד וָׂשֵע ;ריִעֵׂש גרַאּב ןפיוא טצעזַאּב ךיז

 םֹודֶא ןּופ רעטָאפ םעד וָׂשֵע ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןּואי
 זַפילֶא :ןיז סוָׂשֵע ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד** .ריִעֵׂש גרַאּב ןפיוא
 יו סוָׂשֵע ןּופ ןּוז רעד לֵאּועְר ,ןהָדָע ּבײװ סָֹׂשֵע ןּופ ןּוז רעד
 ,ופצ ,רָמֹוא ,ןָמיֵּת :ןעװעג ןענייז ןזַפילָא ןּופ ןיז יד ןּוא* .ןתַמׂשָּב
 ןּופ ּבײװסּפעק ַא ןעװעג זיא עַנמִּת ןּואי* .ונק ןּוא ,םֶּתְעַנ ןּוא
 ןענייז סָאד .ןקָלָמַע ןרָאּבעג ןזַפילֶא טָאה יז ןּוא ,ןזַפילָא ןּוז סוָׂשֵע
 :ןלַאּוער ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד ןּוא=* .ןהָדֶע ּבײװ סוָׂשֵע ןּופ ןיז יד
 ןּופ ןיז יד ןעוװעג ןענייז סָאד .הָזִמ ןּוא ,הָמֵש ,חַרָז ןּוא ,תַחַנ
 סָשֵע ןּופ ןיז יד ןעװעג ןענייז סָאד ןּוא-* .ןתַמֹׂשְּב ּבײװ סָֹׂשֵע
 ןּופ רעטכָאט רעד ,ןהָנֵע ןּופ רעטכָאט רעד הָמְביִלהֶא ּבײװ
 .ןחרק ןּוא ,ןעמָלֶעַי ןּוא ,ןשּועִי ןרָאּבעג ןָֹשֵע טָאה יז ;ןענֹועְבִצ

 רעדניק יד :וָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד'*
 טשריפ רעד ,ןָמיֵּת ןּופ טשריפ רעד :ןוַפילֶא רוָכּב סוָׂשֵע ןּופ
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 רעד:* ,ונק ןּופ טשריפ רעד ,ֹוטצ ןּופ טשריפ רעד ,רֶמֹוא ןּופ
 .קֵלָמַע ןּופ טשריפ רעד ,םָּתְעַנ ןּופ טשריפ רעד ,חַרֹק ןּופ טשריפ
 ןענייז סָאד .םֹודֶא דנַאל ןיא וַפילֶא ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד
 סָֹׂשֵע ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד ןּואי .ןהָדָע ןּופ רעדניק יד
 רעד ,הֵרָז ןּופ טשריפ רעד ,תַחַנ ןּופ טשריפ רעד :ןלַאּועֶר ןּוז
 ןטשריפ יד ןענייז סָאד .הָוִמ ְןּופ טשריפ רעד ,הָּמַש ןּופ טשריפ
 סוָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד .םֹודָא דנַאל ןיא לֵאּועְר ןּופ
 ּבייו סוָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד ןּוא= .ןתַמׂשַּב ּביײװ
 רעד ,םָלְעַי ןּופ טשריפ רעד ,שּועִי ןּופ טשריפ רעד :ןהָמָבילהֶא
 הָמָבילהָאּביײװ סוָׂשֵע ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד ;חַרק ןּופ טשריפ
 וָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד* .ןהָנֵע ןּופ רעטכָאט רעד
 .םֹודֶא זיא סָאד ;ןטשריפ ערעייז ןענייז סָאד ןּוא

 ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,ירֹוח םעד ריִצֵׂש ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד*
 ןּוא ,ןֹוׁשָד ןּואיי ,הָנֵע ןּוא ,ןֹועְבִצ ןּוא ,לֶבֹוׁש ןּוא ,ןֶטֹול :דנַאל
 רעדניק יד ,םירֹוח יד ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד ,ןֶשיד ןּוא ,רָצֵא
 ןעוועג ןענייז ןענְטֹול ןּופ ןיז יד ןּוא* .םֹודָא דנַאל ןיא ריִעֵׂש ןּופ
 ןוא* .ענמִּת ןעוװעג זיא רעטסעווש סנְטֹול ןּוא .םֶמיֵה ןּוא ירֹוח
 ,ֹופש ,לֶביִע ןּוא ,תַחַנָמ ןּוא ,ןְולַע :ןלָבֹוש ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד
 .הָנֵע ןּוא הָיַא :ןענֹועְבִצ ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד ןּוא* .םָנֹוא ןּוא
 רעד ןיא ןלַאװק עסייה יד ןענּופעג טָאה סָאװ הָנֵע רעד זיא סָאד
 רעטָאפ ןייז ןּופ ןעלוייא יד טרעטיפעג טָאה רע ןעװ ,רּבדמ
 ןּוא ,ןֹוׁשָד :ןהָנַע ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד ןּוא= .ןענֹועְבִצ
 ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד ןּוא .ןהָנֵע ןּופ רעטכָאט יד הָמָבילהָא
 ןענייז סָאד" .ןָרכ ןּוא ,ןָרתִי ןּוא ,ןּבשֶא ןּוא ,ןְדֹמָח :ןענֹושד
 ןיז יד ןענייז טָאד= .ןְקַע ןּוא ,ןְועז ןּוא ,ןֶהלִּב :ןרָצַא ןּופ ןיז יד
 .ןֶרַא ןּוא ץוע :ןענשיד ןּופ

 ןּופ טשריפ רעד :ירֹוח םעד ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד=
 רעד ,ןֹועְבִצ ןּופ טשריפ רעד ,לָבֹוש ןּופ טשריפ רעד ,ןָטֹול



 43-30 ול חלשיו ,תישארב = | 100

 ,רָצֵא ןּופ טשריפ רעד ,ןֹוׁשָד ןּופ טשריפ רעד* ,הָנֵע ןּופ טשריפ
 ,םירֹוח יד ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד .ןָשיד ןּופ טשריפ רעד
 .ריִעֵׂש דנַאל ןיא ןטשריפ ערעייז טיול

 דנַאל ןיא טניניקעג ןּבָאה סָאװ םיכלמ יד ןענייז סָאד ןואי
 ןופ רעדניק יד ייּב גיניק ַא טגיניקעג טָאה סע רעדייא ,םֹודָא
 ;ןרֹועְּב ןּופ ןּוז רעד עַלֶּב םֹודֶא ןיא טניניקעג טָאה סע*י .לארׂשי
 עֵלָּב זיא= .הֶבָהנִד ןעװעג זיא טָאטש ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 ןּופ ןּוז רעד בֶבֹוי טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג
 טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג בֶבֹוי זיא** .הָרצָּב ןּופ ,ןחַרָו
 םָשּוח ויא* .יִנָמיֵּת םעד ןּופ דנַאל ןּופ םָׁשּוח טגיניקעג טָאה
 ןּופ ןּוז רעד דַדַה טניניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג
 רעד ןּוא ;בָאֹומ ןּופ דלעפ ןיא ןִידִמ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ןדַדּב
 ,ןּברָאטשעג דַדַה זיא* .תיִוֵצ ןעװעג זיא טָאטש ןייז ןּופ ןעמָאנ
 זיא* .הָקַרׂשַמ ןּופ הָלֹמַׂש טניניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא
 ןופ לּואָש טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג הָלֹמַׂש
 טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג לּואָש זיא=* .ךייט םייּב תֹובֹוחר
 ןָנָח-לַעַּב זיא= .ןרֹוּבכַע ןּופ ןּוז רעד ןְנָחילַעַּב טגיניקעג טָאה
 טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג ןרֹוּבכַע ןּופ ןּוז רעד
 ;ּועָּפ ןעװעג זיא טָאטש ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;דֵדַה טגיניקעג
 רעטכָאט יד לֵאבַטיַהמ ןעװעג זיא ּבייו ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .ןבָהָוייֵמ ןּופ רעטכָאט רעד דַרטַמ ןּופ

 טול ,וָׂשֵע ןּופ ןטשריפ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא"
 :ןעמענ ערעיײז טימ ,רעטרע ערעייז טול ,תוחּפשמ ערעייז
 ןּופ טשריפ רעד ,הָולַע ןּופ טשריפ רעד ,עַנמִּת ןּופ טשריפ רעד
 רעד ,הָלֵא ןּופ טשריפ רעד ,הָמָבילהֶא ןּופ טשריפ רעד!' ,תֵתֹי
 ,ןִמיֵּת ןּופ טשריפ רעד ,ונק ןּופ טשריפ רעד** ,ןֹוניּפ ןּופ טשריפ
 טשריפ רעד ,לָאידנַמ ןּופ טשריפ רעד** ,רָצבִמ ןּופ טשריפ רעד
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 ניֹוװ ערעייז טול םֹודָא ןּופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד .םֶריִע ןּופ
 וָׂשֵע ויא סָאד .םּוטנגײא רעייז ןּופ דנַאל םעד ןיא ,רעטרע
 .םֹודֶא ןּופ רעטָאפ רעד

 בֶׁשֵּיַ

 סרעטָאפ ןייז ןּופ דנַאל םעד ןיא ןסעזעג זיא בקעי ןּואי ןֶּל
 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,טּפַאשניוװ
 רָאי ןצעּביז ּוצ ףסֹוי :ןבקעי ןּופ עטכישעג יד זיא סָאדי

 רע ןּוא ;ףָאש יד ייּב רעדירּב ענייז טימ ךוטסַאּפ ַא ןעוועג זיא
 ןיז יד ןגעקַא ןּוא ,ןהָהֹלִּב ןּופ ןיז יד ןגעקַא לנניא ַא ןעװעג זיא
 טכַארּבעג טָאה ףסֹוי ןּוא ;רעטָאפ ןייז ןּופ רעּבײװ יד ,ןהָּפלִו ןּופ
 .רעטָאפ רעייז ּוצ יז ףיוא דיר עוייּב

 ענייז עלַא ןּופ רעמ ןפסֹוי טַאהעג ּביל טָאה לארׂשי ןּואי
 םיא טָאה רע ןּוא .םינּוקוְדּב ַא ןעװעג םיא ייּב יא רע לייװ ,ןיז
 ןּבָאה רעדירּב ענייז זַא ןּוא! .לדמעה טפיירטשעג ַא טכַאמענ
 ,רעדירּב ענייז עלַא ןּופ רעּביל םיא טָאה רעטָאפ רעייז זַא ןעועג
 םיא ּוצ ןדער טנעקעג טינ ןּוא ,ןגירקעג טנייפ םיא יז ןּבָאה
 .ךַאלדירפ

 -רעד טָאה רע ןּוא ,םולח ַא טמולהעג ךיז טָאה ןפסֹוי ןּואי
 .ןגירקעג טנייפ רעמ ךָאנ םיא ןּבָאה יז ןּוא ,רעדירּב ענייז טליײצ
 םולח ןקיוָאדמעד טשרָאקַא טרעה :טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּואי
 ,דלעפ ןיא ןּברַאג יװַא ןדניּב רימי :טמולחעג ךיז טָאה רימ סָאװ
 ןּבילּבעג ךיוא זיא ןּוא ,ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה ּברַאג ןיימ טשרע
 ןּוא ,טלעטשעגמּורַא ךיז ןּבָאה ןּברַאג ערעייא ,עז ןּוא ;ןייטש
 .ּברַאג ןיימ ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה

 ןגיניק ּוטסליװ ןגיניק :טנָאזעג םיא ּוצ רעדירּב ענייז ןּבָאה;
 רעּביא ןקיטלעװעג ּוטסליװ ןקיטלעװעג רעדָא ?ודנוא רעּביא
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 ענייז רַאפ ןגירקעג טנייפ רעמ ךָאנ םיא ןּבָאה יז ןּוא ?ודנּוא
 .דייר ענייז רַאפ ןּוא ,תומֹולח

 ןּוא ,םולח רעדנַא ןַא טמולחעג רעדיװ ךיז טָאה םיא ןּואי
 טָאה טָא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רעדירּב ענייז טלייצרעד טָאה רע
 הנבל יד ןּוא ןּוז יד טשרע :םולח ַא טמולחעג רעדיװ רימ ךיז
 .רימ ּוצ ךיז ןקּוּב ןרעטש ףלע יד ןּוא

 ענייז ןּוא רעטָאפ ןייז טלייצרעד סע טָאה רע יװ ןּוא"
 ּוצ טָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןעירשעגנָא רעטָאפ ןייז טָאה ,רעדירּב
 ךיז טָאה ריד סָאװ םולח ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ :טגָאזעג םיא
 רָאג רעדירּב ענייד ןּוא רעטּומ ןייד ןּוא ךיא לָאז ?טמולחענ
 ?דרע רעד ּוצ ריד רַאפ ןקּוּב ךיז ןעמּוק

 רעטָאפ ןייז רעּבָא ;ןעװעג אנקמ םיא ןּבָאה רעדירּב יד ןּואיי
 .ןעניז ןיא ןטלַאהעג ךַאז יד טָאה

 ןּופ ףָאש יד ןרעטיפ ןעגנַאגעג ןענייז רעדירּב ענייז ןּוא*
 ענייד :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג לארׂשי טָאה* .םָכׁש ןיא רעטָאפ רעייז
 ןקיש ךיד לעװ ךיא ןּוא םּוק ;םָכׁש ןיא ךָאד ןרעטיפ רעדירּב
 ּוצ רע טָאה** .ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה .יײז ּוצ
 ,רעדירּב ענייד ּוצ ויא דירפ ּביוא עז טשרָאקַא יג :טגָאזעג םיא
 טָאה רע ןּוא .רעפטנע ןַא רימ גנערּב ןּוא ,ףָאש יד ּוצ דירפ ןּוא
 ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,ןֹורבֶח ןּופ לָאט םעד ןּופ טקישעגקעװַא םיא
 טעשזדנָאלּב רע טשרע ,ןַאמ ַא ןענופעג םיא טָאה'* .םֶכׁש ןייק
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טנערפעג םיא טָאה ןַאמ רעד ןּוא ;דלעפ ןיא םּוא
 גָאז ;ךיא ךּוז רעדירּב עניימ :טגָאזעג רע טָאהי* ?וטסכּוז סָאװ
 :טנָאזעג ןַאמ רעד טָאה" ?ייז ןרעטיפ ּוװ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ
 טרעהעג ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןענַאד ןּופ ןגױצעגקעװַא ןּבָאה יז
 ענייז ךָאנ ןעגנַאגעג ףסֹוי זיא .ןֶתֹוד ןייק ןייג רימָאל :ןגָאז יז יו
 .ןָתֹוד ןיא ןענופעג יז טָאה רֶע ןּוא ,רעדירּב

 ךָאנ רעדייא ןּוא ,ןטײװ ןּופ ןעורעד םיא ןּבָאה יז יו ןּוא:*
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 םיא ,םיא ןגעק טגילקעג ךיז יז ןּבָאה ,ייז ּוצ טנענעג טָאה רע
 ןָא :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןטייט ּוצ
 ןּוא ,טמּוק ,דנּוצַא ןּואי .תומֹולח:לעּב רעקיזָאדרעד טמּוק
 יד ןּופ רענייא ןיא ןפרַאװנײרַא םיא ןּוא ,ןעגרה םיא רימָאל
 ;ןסעגעגפיוא םיא טָאה היח עוייּב ַא :ןגָאז ןלעװ רימ ןּוא ,רעּבירג
 .תומֹולח עניו ןּופ ןרעװ טעװ סָאװ ןעז ןלעװ רימ ןּוא

 טכװעג םיא טָאה רע ןּוא ,טרעהרעד ןבואר טָאה*
 םיא רימָאל :טנָאזעג טָאה ןּוא ,טנַאה רעייז ןּופ ןייז ּוצ ליצמ
 ריא :טנָאזעג יז ּוצ טָאה ןבּואר ןּוא* .ןּבעל סָאד ןעמענ טינ
 רענעי ןיא ןײרַא םיא טפרַאװ ;טּולּב ןייק ןסיגרַאפ טינ טלָאז
 -סיוא טינ ריא טלָאז טנַאה ַא רעּבָא ,רּבדמ ןיא סָאװ ּבּורג
 ,טנַאה רעייז ןּופ ןייז ּוצ ליצמ םיא ידּכ--םיא ףיוא ןקערטש
 .רעטָאפ ןייז ּוצ ןרעקּוצמּוא םיא

 ענייז ּוצ ןעמוקענּוצ זיא ףסֹוי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא=
 סָאד ,לדמעה ןייז ןפסֹוי ןָאטעגסױא יז ןּבָאה ױזַא ,רעדירּב
 םיא ןּבָאה יז ןּוא .םיא ףיוא סָאװ לדמעה עטפיירטשעג
 יד ןּוא .ּבּורג רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןעמּונעג
 .ןעװעג טינ ריא ןיא זיא רעסַאװ ןייק ,קידיײל ןעװעג זיא ּבּורג

 -פיוא ןּבָאה יז ןּוא .טיורּב ןסע טצעזעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא*
 ַא טשרע ,ןָאטעג קוק ַא ןּבָאה ןּוא ,ןגױא ערעײז ןּביױהעג
 ןעלמעק ערעייז ןּוא ,דָעלִג ןּופ ןָא טמּוק םילַאעמשִי ןַאװַארַאק
 -ּפָארַא ןעייג יז סָאװ ןַאדַאל ןּוא םַאולַאּב ןּוא ץריוועג ןגָארט
 :רעדירּב ענייז ּוצ טגָאזעג הדּוהי טָאה" .םִיַרצִמ ןייק ןרעדינ
 ,רעדּורּברעזדנּוא ןעגרהןלעװ רימ זַא ,ןעמּוקסױרַא טעװ סָאװ
 םיא רימָאל ןּוא ,טמּוק" ?טּולּב ןייז ןקעדרַאפ ןלעװ רימ ןּוא
 ףיוא ןייז טינ לָאז טנַאה רעזדנּוא ןּוא ,םילַאעמשִי יד ּוצ ןפיוקרַאפ -
 ןּוא .רע זיא שיילפ רעודנוא ,רעדּורּב רעזדנּוא םורָאװ ;םיא -

 יד ,טיײל עשינָידִמ יד יװ ןּוא* .טרעהענוצ ןּבָאה רעדירּב ענייז
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 ןּוא ןגױצענסױרַא יז ןּבָאה ױזַא ,ןעגנַאגעניײּברַאפ ןענייז ,םירחוָס
 טפיוקרַאפ ןּבָאה יז ןּוא ,ּבורג רעד ןּופ ןפסֹוי טכַארּבעגפױרַא
 יד ןּוא ;קיטשרעּבלז קיצנַאװצ רַאפ םילֵאעמשִי יד ּוצ ןפסֹוי
 .םִיַרצִמ ןייק ןפסֹוי טריפעגקעװַא ןּבָאה

 טשרע ,ּבורג רעד ּוצ טרעקענמוא ךיז טָאה ןבּואר ןּוא*
 .רעדיילק ענייז ןסירעצ רע טָאה ;ּבּורג רעד ןיא ָאטינ זיא ףסֹוי
 טָאה ןּוא ,רעדירּב ענייז ּוצ טרעקענמּוא ךיז טָאה רע ןּואי
 ?ןיהַא ךימ ךיא ּוט ּוװ ,ךיא ןּוא ,ָאטינ זיא לנניא רעד :טנָאזעג

 ןטכָאשעג ןּבָאה ןּוא ,לדמעה ספסֹוי ןעמּונעג ןּבָאה יז ןּואי
 םעד ןיא לדמעה סָאד טקנּוטענניַא ןּבָאה ןּוא ,קָאּבנגיצ ַא
 עטפיירטשעג סָאד טקישעגקעװַא ןּבָאה יז ןוא* .טּולּב
 טוָאלעג ןּוא ,רעטָאפ רעייז ּוצ ןעננערּב טוָאלעג ןּוא ,לדמעה
 סָאד ּבױא טשרָאקַא ןעקרעד ;ןענּופעג רימ ןּבָאה סָאד :ןגָאז
 ,טנעקרעד סע רע טָאה* .טינ רעדָא לדמעה סגוז ןייד זיא
 םיא טָאה היח עזייּב ַא ;לדמעה סנוז ןיימ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 ןוא* .ףסֹוי זיא ןרָאװעג טקּוצרַאפ ןקּוצרַאפ ,ןסעגעגפיוא
 ףיוא קַאז ןָאטעגנָא ןּוא ,רעדיילק ענייז ןסירעצ טָאה בקעי
 .געט ליפ ןּוז ןייז ףיוא טרעיורטעג טָאה רע ןּוא ,ןדנעל ענייז
 ןענַאטשעגפיוא ןענייז רעטכעט ענייז עלַא ןּוא ןיז ענייז עלַא ןּוא*י
 ןוא ;ןטסיײרט טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןטסיירט ּוצ םיא
 ןיימ ּוצ ןרעדינ ךיא לעװ לבָא ןַא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה רע
 .טנײװַאּב םיא טָאה רעטָאפ ןייז ןּוא .רבק ןיא ןּוז

 ּוצ םִיַרצִמ ןיא טפיוקרַאפ םיא ןּבָאה םיִנָידִמ יד ןּוא*י
 .רעטכעוװּבײלרעּבױא םעד ,ןהערַּפ ןּופ רענידפיוה ַא ,ןרַפיִטֹוּפ

 יּפָארַא הדּוהי טָאה ,טיצ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ןדֶל
 טרעקעגנייַא טָאה רע ןּוא ,רעדירּב ענייז ןּופ טרעדינעג

 .הָריח ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םֶלּודַע ןּופ ןַאמ ַא ּוצ
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 ,ינֲעַנּכ ַא ןַאמ ַא ןּופ רעטכָאט יד ןעזעג ןטרָאד טָאה הדּוהי ןּואי
 ןוא ,ןעמונעג יז טָאה רע ןּוא ,ַעּוש ןעװענ זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ
 ןּוא ,ןרָאװעג קידענָארט זיא יז ןּוא* .ריא ּוצ ןעמּוקעג זיא
 ןוא .רַע ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא ;ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה
 ןּוא ;ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיװ ויא יז
 ןרָאּבעג רעדיװ טָאה יז ןּוא- .ןָנֹוא ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז
 ןעװעג זיא רע ןּוא .הָלֵש ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא ;ןּוז ַא
 .ןרָאּבעג םיא טָאה יז זַא ,ביוּכ ןיא

 סָאװ ,רוָכּב ןייז רֵע רַאפ ּבײװ ַא ןעמּונעג טָאה הדּוהי ןּואי
 זיא ,רוָכּב סהדּוהי ,רֵע ןּואי .רָמָּת ןעװעג ויא ןעמָאנ ריא
 .טיײטעג םיא טָאה טָאנ ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעװעג
 ,ּבײװ סרעדּורּב ןייד ּוצ םּוק :ןענְנֹוא ּוצ טגָאזעג הדּוהי טָאה;
 .רעדּורּב ןייד ךָאנ ןעמָאז ַא ףיוא לעטש ןּוא ,יז רעגעװשַאּב ןּוא
 טינ טעװ ןעמָאז רעד זַא טסּוװעג טָאה ןָנֹוא יװ ױזַא ןוא? -
 ,ּבײװ סרעדּורּב ןייז ּוצ ןעמּוקעג זיא רע זַא ,זיא ,םיא ּוצ ןרעהעג -

 ַא ןּבעג ּוצ טינ ידּכ ,דרע רעד ּוצ טכַארּבעגסױא רע טָאה
 ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעװעג זיאי* .רעדּורּב ןייז ּוצ ןעמָאז
 .טייטעג ךיוא םיא טָאה רע ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ טָאג

 הנמלַא ןַא ץיז :ןרָמָּת רּונש ןייז ּוצ טגָאזעג הדּוהי טָאהיי
 ;ןסקַאװפיוא טעװ הָלַׁש ןּוז ןיימ ויּב ,זיוה סרעטָאפ ןייד ןיא
 ױװַא ןּברַאטש ךיוא רע טעװ רעמָאט :טרעלקעג טָאה רע םורָאװ
 ןסעועג זיא ןּוא ,ןעגנַאגענקעװַא רֶמָּת יא .רעדירּב ענייז יװ
 .זיוה סרעטָאפ ריא ןיא

 ּבײװ יד ,רעטכָאט סַעּוׁש ןּוא ,געט יד טרעמעג ךיז ןּבָאה* = -
 טַאהעג ךיז טָאה הדּוהי זַא ןּוא .ןּברָאטשעג זיא ,ןהדּוהי ןּופ
 ףָאש ענייז ןּופ רערעש יד ּוצ ןעננַאגענפױרַא רע זיא ,טסיײרטעג
 .םָלּודַע ןּופ הָריח טניירפ רעטוג ןייז ןּוא רע ,הָנּמִּת ןייק

 רעווש ןייד ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןרָמָּת ןרָאװעג טנָאזעגנָא זיא=
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 -סיוא יז טָאה'* .ףָאש ענייז ןרעש ּוצ ,הָנמִּת ןייק ףױרַא טיינ
 טקעדרַאּפ ךיז טָאה ןּוא ,ךיז ןּופ רעדײלק-הנמלַא עריא ןָאטעג
 טצעזעג ךיז טָאה יז ןּוא ,טלקיװעננייַא ךיז ןּוא ,רעיילש ַא טימ
 םורָאװ ;הָנמִּת ןייק געװ ןפיוא סָאװ ,םִיַניֵצ ןּופ גנַאגנייַא םייּב
 ןּבעגעג טינ זיא יז ןּוא ,ןסקַאװעגפיוא זיא הָלַׁש זַא ןעזעג טָאה יז
 .ּבײװ ַא רַאפ םיא ּוצ ןרָאװעג

 ַא רַאפ טנכערעג יז טָאה רע ןּוא ,ןעזעג יז טָאה הדּוהי ןּואי*
 טרעקרַאפ רע טָאה* .םינּפ ריא טקעדרַאפ טָאה יז לייו ,הנֹוז
 ךימָאל ,ךיד טעּב ךיא ,םּוק :טנָאזעג טָאה ןּוא ,געװ םייּב ריא ּוצ
 ןייז זיא יז זַא טסּוװעג טינ טָאה רע םורָאװ ;ריד ּוצ ןעמּוק
 טסעװ ּוד זַא ,ןּבעג רימ ּוטסעװ סָאװ :טגָאזעג יז טָאה .רּונש
 -גיצ ַא ןקיש לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה" ?רימ ּוצ ןעמּוק
 ַא ןּבעג רימ טסעװ ןדייס :טנָאזעג יז טָאה ..ףָאש יד ןּופ לקעּב
 ןוּכשמ ַא רַאפ סָאװ :טנָאזעג רע טָאה* .טסקיש ּוד ויּב ןוּכשמ
 ןייד ןּוא ,גנירלניז ןייד :טגָאזעג יז טָאה ?ןּבעג ריד ךיא לָאז
 ריא סע רע טָאה .טנַאה ןייד ןיא סָאװ ןקעטש ןייד ןּוא ,רּונש
 קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ןעמּוקעג ריא ּוצ זיא רע ןּוא ,ןּבעגעג
 -קעװַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא יז ןּוא" .םיא ןּופ ןרָאװעג
 טָאה ןּוא ,רעיילש ריא ךיז ןּופ ןָאטעגסױא טָאה יז ןּוא ,ןעגנַאגעג
 .רעדײלק-הנמלַא עריא ןָאטעננָא

 רעד ךרּוד לקעּבנגיצ סָאד טקישעג טָאה הדוהי ןּוא"
 םעד ןעמענּוצּפָא ידּכ ,םֶלּודַע ןּופ טניירפ ןטּוג ןייז ןּופ טנַאה
 .ןענופעג טינ יז טָאה רע רעּבָא ;טנַאה סיורפ רעד ןּופ ןוּכשמ
 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טרָא ריא ןּופ ןשטנעמ יד טגערפעג רע טָאהי
 יז ןּבָאה ?געװ םייּב םִיַניֵע ןיא ןעװעג זיא סָאװ הנֹוז יד זיא ּוװ
 -מוא ךיז רע טָאה"* .הנֹוז ןייק ןעװעג טינ זיא ָאד :טגָאזעג
 .ןענופעג טינ יז ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןהדּוהי ּוצ טרעקעג
 טינ זיא ָאד :טגָאזעג ןּבָאה טרָא םעד ןּופ ןשטנעמ יד ךיוא ןּוא
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 ןטלַאה סע יז לָאז :טגָאזעג הדּוהי טָאה"* .הנֹוז ןייק ןעװענ
 ךָאד ּבָאה ךיא ;טָאּפש ּוצ ןרעװ טינ ןלָאז רימ ידּכ ,ךיז רַאפ
 .ןענופעג טינ יז טסָאה ּוד ןּוא ,עלעקיצ עקיזָאדסָאד טקישעג

 טנָאזעגנָא זיא ,םישדח יירד םּורַא ןיא ןעוװעג זיא סע ןּוא*
 ,ןעװעג הנומ טָאה רֶמָּת רּונש ןייד :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהדּוהי ןרָאװעג
 :טגָאזעג הדוהי טָאה .תּונו ןּופ קידעגָארט ךיוא יז זיא טָא ןּוא
 .ןרעװ טנערּברַאפ יז לָאז ןּוא ,סױרַא יז טריפ

 טקישעג יז טָאה יװַא ,ןרָאװעג טריפעגסורַא זיא יז יוו**
 ּוצ ןרעהעג עקיזָאדיד סָאװ ןַאמ םעד ןּופ :רעוװש ריא ּוצ ןגָאז
 ןעקרעד :טנָאזעג טָאה יז ןּוא .קידענָארט ךיא ןיּב ,םיא
 ןּוא ,ןרּונש יד ןּוא ,גנירלגיז רעקיזָאדרעד זיא סעמעוו טשרָאקַא
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טנעקרעד הדּוהי טָאה* ?ןקעטש רעד
 טינ יז ּבָאה ךיא לײװ רַאפרעד ,רימ ןּופ רעטכערעג זיא יִז
 טינ רעדיװ רעמ טָאה רע רעּבָא .ןהָלַש ןּוז ןיימ ּוצ ןּבעגעג
 .ריא טימ טרעקרַאפ

 טשרע ,ןרעּבעג ריא ןּופ טייצ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 טָאה יז וַא ,ןעװעג ויא סע ןּוא= .ּבײל ריא ןיא זיא גניליווצ ַא
 ןיּביה יד ןּוא ,טנַאה ןייז טקעטשעגסױרַא רענייא טָאה ,ןרָאּבעג
 ,םידָאפ ןטור ַא טנַאה ןייז ןָא ןדנּוּבעגנָא טָאה ןּוא ןעמונעג טָאה
 ןוא* .טשרעּוצ ןעמּוקעגסױרַא זיא רעקיזָאדרעד ;ןגָאז ּוצ ױזַא
 רעדּורּב ןייז טשרע ,טנַאה ןייז קירּוצ טיצ רע יװ ,ןעװעג זיא סע
 ןסירעג ךיז ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג יז טָאה ;ןעמּוקעגסױרַא זיא
 ןוא" .ץֶרֶּפ ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה עמ ןּוא ?ישינעסײר ַאזַא טימ
 טנַאה ןייז ףיוא סָאװ ,רעדּורּב ןייז ןעמּוקענסױרַא זיא ךָאנרעד
 ןייז ןפּורעג טָאה עמ ןּוא ;םידָאפ רעטיור רעד ןעװעג זיא
 .-חַרָז ןעמָאנ

 ,םִיַרצִמ ןייק ןרָאװעג טרעדינעגּפָארַא זיא ףסֹוי ןּואי ןיֵרִּל
 "רעּביױא רעד ,ןהערַּפ ןּופ רענידפיוה ַא ,רֵפיִטֹוּפ ןּוא

 .טייקטיור ,גנַאגפיואנזב .ץֶרָּפ"



 10-2 טל בשיו ,תישארּב 108

 ןופ טפיקענּפָא םיא טָאה ,ןַאמ רעשירצִמ ַא ,רעטכעווּבײל
 ּפָארַא ןיהַא םיא ןּבָאה טָאװ םילַאעמשִי יד ןּופ טנַאה רעד
 ַא ןעװעג זיא רע ןּוא ,ןפסֹוי טימ ןעװעג זיא טָאג ןּוא .טרעדינעג
 רַאה ןייז ןּופ זיוה ןיא ןעװעג זיא רע ןּוא ;שטנעמ רעטקילנַאּב
 ןוא ,םיא טימ זיא טָאג זַא ,ןעזעג טָאה רַאה ןייז ןּוא* .ירצִמ םעד
 ףסֹוי טָאה* ;טנַאה ןייז ןיא טָאג טקילגַאּב ,טּוט רע סָאװ ץלַא
 רע ןּוא .טנידַאּב םיא טָאה רע ןּוא ,ןגיוא ענייז ןיא ןח ןענופעג
 טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,זיוה ןייז רעּביא טצעזענפיוא םיא טָאה
 זיא סע ןּוא* .טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעגרעּביא רע טָאה ,טַאהעג
 ןּוא ,זיוה ןייז רעּביא טצעזעגפיוא םיא טָאה רע טניז ןּופ ,ןעוװעג
 םעד טשטנעּבעג טָאג טָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא רעּביא
 . ןעװעג זיא טָאג ןּופ הכרּב ַא ןּוא ,ןגעװ ספסֹוי ןּופ זיוה סירצִמ
 טָאה* .דלעפ ןיא ןּוא זיוה ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ףיוא
 ,טנַאה ספסֹוי ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןזָאלעגרעּביא רע
 םעד ץּוחַא ,ךַאז ןייק ןּופ טסּוװעג טינ םיא ןּבעל טָאה רע ןּוא
 ןפיוא ןייש ןעוועג זיא ףסֹוי ןּוא .ןסעגעג טָאה רע סָאװ טיורּב
 | .םינּפ ןפיוא ןייש ןּוא ,טלַאטשעג

 ןייז טָאה ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעוװעג זיא סע ןּואי
 טָאה יז ןּוא ,ןפסוי ףיוא ןגיוא עריא ןּביוהעגפיוא ּבײװ סרַאה
 טָאה רע ןּוא ,טלָאװעג טינ רע טָאה" .רימ טימ גיל :טגָאזעג
 רימ ןּבעל טינ סיײװ רַאה ןיימ ,עז :ּבײװ סרַאה ןייז ּוצ טגָאזעג
 -רעּביא רע טָאה ,טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ךיז טּוט זיוה ןיא סָאװ
 טינ זיוה ןקיוָאדמעד ןיא זיא רע" .טנַאה ןיימ ןיא ןּבעגעג
 ,ךַאז ןייק רימ ןּופ ןטימרַאפ טינ טָאה רע ןּוא ,רימ ןּופ רעסערג
 ךיא ןעק יװ טנייה .ּבײװ ןייז טסיּב ּוד לַײװ ,ךיד זױלּב רָאנ
 ?טָאג ּוצ ןקידניז ןּוא ,זייּב עסיורג עקיזָאדסָאד ןָאט

 רַאפ גָאט ןפסֹוי וצטדערעגטָאה יז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא"
 ּוצ ,ריא טימ ןגיל ּוצ ,ריא ּוצ טרעהענּוצ טינ טָאה רע ןּוא ,גָאט
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 זיוה ןיא ןעמּוקעגנײרַא זיא רע ןעוו גָאט ןייא ,זיא** ,ריא טימ ןייז
 ןטרָאד ויא טײלזױה יד ןּופ שטנעמ ןייק ןּוא ,טעּברַא ןייז ןָאט ּוצ
 ,דײלק ןייז רַאפ טּפַאכעננָא םיא יז טָאה* ,זיוה ןיא ןעװעג טינ
 דילק ןייז ןוָאלעגרעּביא רע טָאה .רימ טימ גיל :ןנָאז ּוצ יױװַא
 זיא סע ןּוא** .ןסיורד סױרַא ןּוא ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,טנַאה ריא ןיא
 דײלק ןייז ןזָאלעגרעּביא טָאה רע וַא ,ןעזעג טָאה יז יװ ,ןעװעג

 ןפורעג יז טָאה יװַא-+ ,ןסיורד ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,טנַאה ריא ןיא |
 ,טעו :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טנָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,טײלזוה עריא ּוצ
 ןופ טעּפשעג ןכַאמ ּוצ ,ירבִע ַא ןַאמ ַא טכַארּבעג ודנּוא טָאה עמ
 ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ טימ ןניל ּוצ רימ ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ;ודנּוא
 ךיא זַא ,טרעהעג טָאה רע יװ ,זיא* . .לוק ןכיוה ַא ףיוא ןפורעג
 רע טָאה יװַא ,ןפּורעג ּבָאה ןּוא לוק ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה
 סױרַא ןּוא ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,רימ ייּב דילק ןייז ןוָאלעגרעּביא
 .ןסיורד

 רַאה ןייז זיּב ,ךיז ייּב דיילק ןייז טגײלעגקעװַא טָאה יז ןּוא"
 יד יװ ױזַא םיא ּוצ טדערעג טָאה יז ןּוא" .םײהַא ןעמּוקעג זיא
 סָאװ ירבַע רעד טכענק רעד :ןגָאז ּוצ יױזַא ,רעטרעװ עקיזָאד
 טעּפשעג ןכַאמ ּוצ רימ ּוצ ןעמּוקעג זיא ,טכַארּבעג ודנוא טסָאה ּוד
 ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא יװ ,ןעװעג ויא סע ןּואי* .רימ ןּופ
 דיילק ןייז ןוָאלעגרעּביא רע טָאה יװַא ,ןפּורעג ּבָאה ןּוא לוָק
 .ןסיורד ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,רימ יב

 רעטרעװ יד טרעהעג טָאה רַאה ןייז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,טדערעג םיא ּוצ טָאה יז סָאװ ,ּבײװ ןייז ןּופ
 ןרָאצ ןייז טָאה ,טכענק ןייד רימ ּוצ ןָאטעג טָאה ןכַאז עכלעזַא
 םיא טָאה ןּוא ,ןעמונעג םיא טָאה רַאה ספסֹוי ןּואי .טמירגעג
 סכלמ םעד ּוװ טרָא םעד ןיא ,שינעקנעפעג ןיא טצעזעגנײרַא
 ןיא ןעוװעג ןטרָאד ויא רע ןּוא ;טרַאּפשעגנײיַא ןענייז ענעגנַאפעג
 .שינעקנעפעג
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 ּוצ טגיינעג טָאה רע ןּוא ,ןפסֹוי טימ ןעװעג זיא טָאג ןּוא:י
 ןּופ רַאה םעד ןּופ ןגיוא יד ןיא ןח ןּבעגעג םיא ןּוא ,דָאנעג םיא
 -רעּביא טָאה שינעקנעפעג ןּופ רַאה רעד ןּוא= .שינעקנעפעג
 ןיא סָאװ ענעגנַאפעג עלַא ןפסֹוי ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעגעג
 רע טָאה ,ןָאטעג ןטרָאד טָאה עמ סָאװ ץלַא ןּוא ;שינעקנעפעג
 טקּוקעגכָאנ טינ טָאה שינעקנעפעג ןּופ רַאה רעד** .ןָאטענפיױא
 ,םיא טימ ןעװעג זיא טָאג לײװ ,טנַאה ןייז רעטנּוא ךַאז םּוש ןייק
 .טקילנַאּב טָאג טָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןּוא

 רעד טָאה ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא ןר
 רעד ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד ןּופ רעטסײמקנַארט

 ןּופ ךלמ םעד ,רַאה רעייז ןגעקַא טקידניזרַאפ ךיז ,רעקעּב
 ,רענידפיוה ײװצ ענייז ףיוא טנרעצעג טָאה הערַּפ ןּואי .םִיַרצִמ
 -רעּבױא םעד ףיוא ןּוא רעטסײמקנַארטרעּבױא םעד ףיוא
 םעד ןּופ ךַאװ רעד ןיא טצעזעגנײרַא יז טָאה רע ןּוא* .רעקעּב
 טרָא םעד ןיא ,שינעקנעפעג ןיא ,זוה סרעטכעוװּבײלרעּבױא
 -רעּביױא רעד ןּוא* .טרַאּפשעגניַא ןעוועג ןטרָאד זיא ףסֹוי סָאװ
 יז טָאה רע ןּוא ,יײז ןּבעל ןפסֹוי טלעטשעג טָאה רעטכעווּבײל
 .ךַאװ ןיא טייצ ַא ןעװעג ןענייז יז ןּוא ;טנידַאּב

 ןכַאלטיא ,טכַאנ ןייא ןיא םולח ַא טמולחעג ןדייּב ךיז טָאה;
 םעד-םולח ןייז ןּופ ןורתיּפ םעד טול ןכַאלטיא ,םולח ןייז
 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד ןּופ רעקעּב םעד ןּוא רעטסײמקנַארט
 ףסֹוי ןּוא" .שינעקנעפעג ןיא טרַאּפשעגנײַא ןעװעג ןענייז סָאװ
 טשרע ,טקּוקעגנָא יז טָאה ןּוא ,ירפ רעד ןיא יז ּוצ ןעמּוקעג זיא
 ןופ רענידפיוה יד טגערפעג רע טָאהי .ןגָארטעצ ןענייז יז
 ױזַא ,זיוה סרַאה ןייז ןּופ ךַאװ רעד ןיא םיא טימ סָאװ ןהערַּפ
 ?טרעגרערַאפ טנייה רעמינּפ ערעיַא ןענייז סָאװרַאפ :ןנָאז ּוצ
 ןּוא ,םולח ַא טמולחעג ךיז טָאה זדנּוא :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה'
 :טנָאזעג יז ּוצ ףסֹוי טָאה .ןייז רתֹוּפ םיא לָאז רעװ ָאטינ
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 .ךייא טעּב ךיא ,רימ טלייצרעד ;טָאג ןּופ ךָאד ןענייז םיִנֹורתיּפ
 םולח ןייז טלייצרעד רעטסײמקנַארטרעּבױא רעד טָאה"

 טשרע ,ךיז טמולח רימ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןפסֹוי ּוצ
 ;ןגײװצ יירד קָאטשנײװ ןפיוא ןּוא*י ,קָאטשנײװ ַא זיא רימ רַאפ
 ענייז ןּבָאה ,ץכַאילּב ןייז ןעגנַאגעגפיוא זיא ,טילּב רע יװ ןּוא
 זיא רעכעּב סהערַּפ ןּואי: .ןּבױרטנײװ טקיטיײצעג ךַאלגנעה
 ןּוא ,ןּבױרטנײװ יד ןעמּונעג ךיא ּבָאה ;טנַאה ןיימ ןיא ןעוועג
 טננַאלרעד ןּוא ,רעכעּב סהערַּפ ןיא טשטעווקענסיוא יז ּבָאה
 .טנַאה סהערַּפ ןיא רעכעּב םעד

 :ןּופרעד ןורתיּפ רעד זיא סָאד :טגָאזעג םיא ּוצ ףסֹוי טָאה;י
 םּורַא געט ירד ןיא** .געט ירד ןענייז סָאד ןגײװצ יירד יד
 ףיוא ןרעקמּוא ךיד טעװ ןּוא ,ּפָאק ןייד ןעמענפיוא הערַּפ טעװ
 ןייז ןיא רעכעּב סהערַּפ ןעגנַאלרעד טסעװ ןּוא ,דנַאטש ןייד
 ןייז ןעװעג טסיּב ּוד ןעװ ,רעגייטש ןקידרעירפ ןטיול ,טנַאה
 זַא ,ךיז ייּב ןעקנעדעג ךימ טסלָאז רעּבָא* .רעטסײמקנַארט
 טימ דסח ַא ,ךיד טעּב ךיא ,ןָאט טסלָאז ןּוא ,ןייז טּוג טעװ ריד
 ןּופ ןעיצסױרַא ךימ ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ ןענָאמרעד ךימ ןּוא ,רימ
 ןרָאװעג טעבננעג ךיא ןיּב טעבנעג םורָאװ=* .זיוה ןקיזָאדמעד
 טינ ךַאז ןייק ךיא ּבָאה ךיוא ָאד ןּוא ;םירבִע יד ןּופ דנַאל ןּופ
 .הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא ךימ טָאה עמ סָאװ ,ןָאטעג

 ןטּוג םּוצ טָאה רע זַא ןעזעג רעקעּברעּבױא רעד טָאה'*
 ךיז טָאה ךיוא רימ ;ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןעװעג רתֹוּפ
 ןיימ ףיוא ןענייז ּברעק ענעטכָאלפעג יירד טשרע ,טמולחעג
 ײלרעלַא ןּופ זיא ּברָאק ןטשרעּביױא םעד ןיא ןּוא" ;ּפָאק
 יז ןסע ןעלניופ יד ןּוא ,ןכַאזקעּבעג ,ןהערַּפ רַאפ גרַאװנסע
 .ּפָאק ןיימ רעּביא ּברָאק םעד ןּופ

 רעד זיא סָאד :טנָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג ףסֹוי טָאהי*
 ןיא= .געט יירד ןענייז סָאד ּברעק יירד יד :ןּופרעד ןורתיּפ
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 ,ריד ןּופ ּפָאק ןייד ןעמענּפָארַא הערַּפ טעװ םּורַא געט יירד
 ןלעװ ןעלגיופ יד ןּוא ,םיוּב ַא ףיוא ןעננעהפיוא ךיִד טעװ ןּוא
 .ריד ןּופ שיילפ ןייד ןסע

 -סטרּוּבעג סהערַּפ ןיא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּואי
 ,טכענק ענייז עלַא רַאפ טײצלָאמ ַא טכַאמעג רע טָאה ,גָאט
 -קנַארטרעּבױא םעד ןופ ּפָאק םעד ןעמונענפיוא טָאה ןּוא
 ןשיװצ ,רעקעּברעּבױא םעד ןּופ ּפָאק םעד ןּוא ,רעטסיימ
 -רעּבױא םעד טרעקעגמּוא טָאה רע ןּוא* .טכענק ענייז
 טָאה רע ןּוא ;טפַאשרעטסײמקנַארט ןייז ּוצ רעטסײמקנַארט
 םעד ןּואש .טנַאה סהערַּפ ןיא רעכעּב םעד טגנַאלרעד
 יז טָאה ףסֹוי יװ יױװַא ,ןעגנַאהעגפיױא רע טָאה רעקעּברעּבױא
 טינ טָאה רעטסײמקנַארטרעּבױא רעד רעּבָא* .ןעוװעג רתֹוּפ
 .ןסעגרַאפ םיא טָאה ןּוא ,ןפסֹוי ןָא טכַאדעג

 ץֹּקִמ
 טָאה ,טיצ ראי יײװצ ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּואי זר

 .ךייט םיּב טײטש רע טשרע ,טמולחעג ןהערַּפ ךיו
 ןוא ןעוסיוא ןפיוא ןייש ,יק ןּביז ךייט ןּופ ףױרַא ןעייג טָא ןּואי
 -כייט םעד ןיא טרעטיפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ּבײל ןפיוא טעפ
 ,יק ערעדנַא ןּביז ךייט ןּופ יז ךָאנ ףױרַא ןעייג טָא ןּוא" .זָארג
 ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ּבײל ןפיוא רעגָאמ ןּוא ,ןעזסיוא ןפיוא סואימ
 עסואימ יד ןּוא* .ךייט גערּב םייּב יק ענעי ןּבעל טלעטשעג
 ןּביז יד ןסעגעגפיוא ןּבָאה יק עקיּבײלרעגָאמ ןּוא ןעזסיוא ןפיוא
 -פיוא ךיז טָאה הערַּפ ןּוא .יק עטעפ ןּוא ןעוסיוא ןפיוא ענייש
 .טּפַאכעג

 ַא טמולחעג ךיז טָאה םיא ןּוא ,ןפָאלשענניַא זיא רע ןּוא*
 ,לגנעטש ןייא ףיוא ףיוא-ןעייג ןעגנַאז ןּביז טשרע ,לָאמ טײװצ
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 ןּביז יז ךָאנ סױרַא ןצָארּפש טָא ןּוא* .עטּוג ןּוא עטנוזעג
 עניד יד ןּואי .טניוו-חרזמ ןּופ עטנערּברַאפ ןּוא עניד ןעננַאז
 .ןעגנַאז עלּופ ןּוא עטנוזעג ןּביז יד ןעגנולשעגנייַא ןּבָאה ןעגנַאז
 .םולח ַא ויא סע טשרע ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה הערַּפ ןּוא

 ןעװעג טימעג ןייז זיא ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןּופ םימּוטרַח עלַא ןפּורעג ןּוא טקישעג טָאה רע ןּוא ,טרעדּורעצ
 טליײצרעד יז טָאה הערַּפ ןּוא ;םימכח עריא עלַא ןּוא ,םִיַרצִמ
 ןייז רתֹוּפ טנעקעג טינ יז טָאה רענייק רעּבָא ,תומֹולח ענייז
 .ןהערַּפ רַאפ

 ,ןהערַּפ ּוצ טדערעג רעטסײמקנַארטרעּבױא רעד טָאה'
 הערַּפ" .ןענָאמרעד טנייה ךיא וּומ דניז עניימ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 טצעזעגנײרַא ךימ טָאה ןּוא ,טכענק ענייז ףיוא טנרעצעג טָאה
 ןּוא ךימ ,זיוה סרעטכעװּבײלרעּבױא םעד ןּופ ךַאװ רעד ןיא
 ןייא ןיא םולח ַא טמולחעג זדנּוא ךיז טָאה'י .רעקעּברעּבױא םעד
 םולח ןייז ןֹופ ןורתיּפ םעד טול ןכַאלטיא ;םיא ןּוא רימ ,טכַאנ
 ַא ןעװעג ודנּוא טימ זיא ןטרָאד ןּואי* .טמולחעג ודנּוא ךיז טָאה
 ןּבָאה ,רעטכעוװּבײלרעּבױא םעד ןּופ טכענק ַא ,גנּוי רעשירבִע
 ערעודנּוא ןעװעג רתֹוּפ ודנוא טָאה רע ןּוא ,טלייצרעד םיא רימ
 .ןעװעג רתֹוּפ רע טָאה םולח ןייז טול ןכַאלטיא ;תומֹולח
 יױװַא ,ןעוװעג רתֹוּפ ודנוא טָאה רע יװ יזַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא;*
 ןּוא ,דנַאטש ןיימ ףיוא טרעקעגמּוא ןעמ טָאה ךימ :ןעשעג זיא
 .ןעגנַאהעגפיוא ןעמ טָאה םיא

 םיא טָאה עמ ןּוא ,ןפסֹוי ןפּורעג ןּוא טקישעג הערַּפ טָאה'*
 ,טלָאגענּפָא ךיז טָאה רע ןּוא .הסיפּת ןּופ ןעמּונעגסױרַא ךיג ףיוא
 ּוצ ןעמוקעג זיא ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןטיּבענרעּביא טָאה ןּוא
 .ןהערַּפ

 ַא טמולחעג ךיז טָאה רימ :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג הערַּפ טָאה;*
 טרעהעג ּבָאה ךיא ןּוא ;ןייז רתֹוּפ םיא לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,םולח
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 .ןייז וצ רתֹוּפ םיא ,םולח ַא טסײטשרַאפ ּוד זַא ,ריד ףיוא ןגָאז
 ,ךיא טינ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהערַּפ טרעפטנעעג ףסֹוי טָאה*

 .ןהערַּפ ןּופ דירפ םעד ןדײשַאּב טעװ טָאג
 טשרע ,ךיז טמולח רימ :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג הערַּפ טָאהיי

 ךייט ןּופ ףױרַא ןעייג טָא ןּוא* .ךייט גערּב םייּב ייטש ךיא
 ןּבָאה יז ןּוא ;טלַאטשעג ןפיוא ןייש ןּוא ּביל ןפיוא טעפ ,יק ןּביז
 ןּביז יז ךָאנ ףױרַא ןעייג טָא ןּוא* .וָארג ןיא טרעטיפעג ךיז
 רַאד ןּוא טלַאטשעג ןפיוא סואימ רעייז ןּוא םערָא ,יק ערעדנַא
 ןעזעג טינ ךיא ּבָאה םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאנ ןיא סָאװ ,ּבײל ןפיוא
 עסואימ ןּוא ערַאד יד ןּואי .טייקסואימ ןיא ןכיילג רעייז
 יז ןּואי .יק עטעפ ןּביז עטשרע יד ןסעגענפיוא ןּבָאה יק
 ןענייז יז זַא קיטנעק ןעװעג טינ זיא סע ןּוא ,יז ןיא ןײרַא ןענייז
 ןיא יװ סואימ ױזַא ןעוועג זיא ןעזסיוא רעייז ןּוא ,ןײרַא יז ןיא
 ןעזעג ּבָאה ךיא ןּוא= .טּפַאכעגפיוא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא .ּבײהנָא
 ,לגנעטש ןייא ףיוא ףיואךעייג ןעגנַאז ןּביז טשרע ,םולח ןיימ ןיא
 ןעגנַאז ןּביז יז ךָאנ סױרַא ןצָארּפש טָא ןּוא= .עטּונ ןּוא עלופ
 ןּוא* .טניוװ-חרומ ןּופ עטנערּברַאפ ,עניד ,עטנקירטעגנײַא
 ּבָאה .ןעגנַאז עטּונ ןּביז יד ןעגנּולשעננייַא ןּבָאה ןעננַאז עניד יד
 .ןגָאז טינ רימ ןעק רענייק רעּבָא ,םימּוטרַח יד טלייצרעד ךיא

 זיא ןהערַּפ ןּופ םולח רעד :ןהערַּפ ּוצ טנָאזעג ףסֹוי טָאה*
 יד" .ןהערַּפ טגָאזעגנָא רע טָאה ןָאט ליװ טָאג סָאװ ;רעניײא
 סָאד ןעגנַאז עטּונ ןּביז יד ןּוא ,רָאי ןּביז ןענייז סָאד יק עטוג ןּביז
 ןּוא ערַאד ןּביז יד ןּוא" .סָאד זיא םולח ןייא ;רָאי ןּביז ןענייז
 ןּביז ןענייז סָאד ,ייז ךָאנ ןעמּוקעגפורַא ןענייז סָאװ ,יק עסואימ
 ,טניוו-חרזמ ןּופ טנערּברַאפ ןעגנַאז עקידייל ןּביז יד ןּוא ;רָאי
 ךיא סָאװ ךַאז יד זיא סָאד= .ןרָאירעגנוה ןּביז ןייז ןלעװ סָאד
 .ןהערַּפ ןויװַאּב רע טָאה ןָאט ליוו טָאג סָאװ :ןהערַּפ טנָאזעג ּבָאה
 .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא טעז סיורנ ןּופ רָאי ןּביז ןעמּוק סע ,עזיי
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 עצנַאג יד ןּוא ,ןרָאירעגנּוה ןּביז ןייטשפיוא ןלעװ יז ךָאנ ןּוא*
 רעגנּוה רעד ןּוא ;םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןסענרַאפ ןייז טעװ טעז
 ןייז טינ טעװ טעז רעד ןּופ ןּוא** .דנַאל סָאד ןדנעלרַאפ טעװ
 ;םעדכָאנ סָאװ רעגנוה םענעי ןנעוװ ןּופ ,דנַאל ןיא ןקרעמ ּוצ
 טָאה םולח רעד סָאװ ןּואי .רעוװש רעיײז ןייז טעװ רע םורָאװ
 ןּופ טסעפ זיא ךַאז יד לײװ :לָאמ טייווצ ַא טרזחעגרעּביא ךיז
 הֵערַּפ לָאז ,דנּוצַא ןּוא= .ןָאט ּוצ סָאד טלײַא טָאג ןּוא ,טָאג
 ןרעּביא ןלעטש םיא ןּוא ,ןַאמ ןגּולק ַא ןּוא ןקידנַאטשרַאפ ַא ןעז
 ןצעופיוא רע לָאז ןּוא ,ןָאט סָאד הערַּפ לָאו=* .םִיַרצִמ דנַאל
 םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןענערָאװַאּב ןּוא ,דנַאל ןרעּביא רעעופיוא
 עצנַאג יד ןעלמַאופיוא ןעמ לָאז ןּוא* .ןרָאי עטַאז ןּביז יד ןיא
 ןעמ לָאז ןּוא ,ןעמּוק סָאװ ןרָאי עטּוג עקיזָאדיד ןּופ זייּפש
 ןיא זייּפש רַאפ ,ןהערַּפ ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא האּובּת ןּבײלקנָא
 טגײלעגקעװַא ןייז טעװ זייּפש יד ןּוא* .ןטיה ןּוא ,טעטש יד
 דנַאל ןיא ןייז ןלעװ סָאװ ןרָאירעגנּוה ןּביז יד ףיוא ,דנַאל ןרַאפ
 .רעננּוה ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ טינ טעװ דנַאל סָאד ןּוא ,םִיַרצִמ

 ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוו זיא ךַאז יד ןּואיי
 טנָאזעג טָאה הערַּפ ןּוא* .טכענק ענייז עלַא ןּופ ןגיוא יד ןיא
 ,רעקיזָאדרעד יװ ַאזַא ןעניפעג ןעד רימ ןענעק :טכענק ענייז ּוצ
 טָאה הערַּפ ןּוא* ?םיא ןיא זיא טָאג ןּופ טסייג רעד סָאװ ןַאמ ַא
 סָאד ןסיװ טזָאלעג ךיד טָאה טָאג יװ םעדכָאנ :ןפסֹוי ּוצ טנָאזעג
 .וד יװ ױזַא רענּולק ַא ןּוא רעקידנַאטשרַאפ ַא ָאטינ זיא ,ץלַא
 לָאז ליומ ןייד טול ןּוא ,זיוה ןיימ רעּביא ןייז טסעװ ּוד*=

 לעװ ןָארט ןטימ רָאנ ;קלָאפ ץנַאג ןיימ ןרעװ טפַאשטריװעג |
 :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה הערַּפ ןּוא** .ריד ןּופ רעסערג ןייז ךיא -

 .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טצעזענפיוא ךיד ּבָאה ךיא ,עז
 ןוא ,טנַאה ןייז ןּופ גנירלגיז ןייז ןעמּונעגּפָארַא טָאה הערַּפ ןּוא=
 םיא טָאה רע ןּוא ,ןפסֹוי ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןָאטעננָא םיא טָאה
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 ענרעדליג ַא ןָאטעגנָא םיא ןּוא ,םידנּב ענעניײל ןיא טדײלקעננָא
 ןיא ןרָאפ טכַאמענ םיא טָאה רע ןּוא* .זדלַאה ןפיוא טייק
 :םיא רַאפ ןפורעגסיוא טָאה עמ ןּוא ;ןגָאװטײר ןטײװצ ןייז
 דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טצעזענפיוא םיא טָאה רע ןּוא !"ְךַרבַא
 .םיַרצִמ

 רעּבָא ,הערּפ ןיּב ךיא :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה הערַּפ ןּוא+
 סּופ ַא רעדָא טנַאה ַא ןּבײהפיוא טינ רענייק לָאז ריד ןָא
 ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה הערּפ ןּוא* .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא
 יד תַנסֶא ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא ;ַחֵנְעַּפ-תַנפִצ ,ןפסֹוי ןּופ
 .ּביוו ַא רַאפ ,ןֹוא ןּופ רעטסירּפ םעד ,עַרָפ-יטֹוּפ ןּופ רעטכָאט

 ןוא----םִיַרצִמ דנַאל ןרעּביא ןעננַאנעגסױרַא זיא ףסֹוי ןּוא
 טלעטשעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טלַא רָאי קיסיירד ןעװעג זיא ףסֹוי
 ןעגנַאנעגסױרַא זיא ףסֹוי ןּוא--.םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ רַאפ
 דנַאל ןצנַאג ןכרּוד ןעננַאגעגכרּוד זיא ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ ןּופ
 .םִיַרצִמ

 ןרָאי עטַאז ןּביז יד ןיא טכַארּבעג טָאה דנַאל סָאד ןּואי
 זיּפש עצנַאג יד טלמַאזעגפיוא טָאה רע ןּוא=* .זײװסנפיוה
 טָאה ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג ןענייז סָאװ רָאי ןּביז יד ןּופ
 רעדלעפ יד ןּופ וייּפש יד ;טעטש יד ןיא וייּפש יד ןָאטעגנײרַא
 .ריא ןיא ןָאטעגנײרַא רע טָאה ,ריא םּורַא סָאװ טָאטש ַא ןּופ
 רעייז ,םי ןּופ דמַאז יװ יװַא האּובּת ןּבילקעגנָא טָאה ףסֹוי ןּוא*
 ןעוועג זיא סע לי ,ןלייצ ּוצ טרעהענפיוא טָאה עמ זיּב ,ליפ
 .לָאצ ַא ןָא

 סָאד רעדיא .,ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןפסֹוי יײּב ןּוא"
 ןּופ רעטכָאט יד תַנסֶא סָאװ ,ןיז ייווצ ,ןעמּוקעג זיא רָאירעגנּוה
 ןּוא* .ןרָאּבעג םיא טָאה ןֹוא ןּופ רעטסירּפ םעד עַרָפיִיטֹוּפ
 טָאנ, :לײװ ,הָשַנמ רוָכּב םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה ףסֹוי
 סָאד ןּוא ,שינרעטַאמ עצנַאג ןיימ :ןסעגרַאפ טכַאמעג ךימ טָאה

 .יָנֵׁשנ .ןעגנוקרעמנָא עזא
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 ןטיײװצ םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא* ."רעטָאפ ןיימ ןּופ זיוה עצנַאג
 אטרעּפכורפעג ךימ טָאה טָאג, :לײװ ,םִיַרפָא ןפורעג רע טָאה
 ."ןייּפ ןיימ ןּופ דנַאל םעד ןיא

 טעז רעד ןּופ רָאי ןּביז יד טקידנעעג ךיז ןּבָאה סע ןוא
 ןּביױהעגנָא ןּבָאה סע ןּוא= .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג זיא סָאװ
 .טנָאזעגסױרַאפ טָאה ףסֹוי יו יױװַא ,ןרָאירעגנּוה ןּביז יד ןעמּוק
 ןצנַאג ןיא רָאנ ,רעדנעל עלַא ןיא רעננוה ַא ןעװעג זיא סע ןּוא
 .טיורּב ןעװענ זיא םִיַרצִמ דנַאל

 ןּבױהעגנָא טָאה םִיַרצִמ דנַאל עצנַאנ סָאד וַא ןוא*
 ,טיױרּב םּוא ןהערַּפ ּוצ ןעירשעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,ןרעננוה
 רע סָאװ ;ןפסֹוי ּוצ טייג :םִיַרצִמ ץנַאג ּוצ טגָאזעג הערַּפ טָאה
 ןעװעג זיא רעגנוה רעד ןּוא .ןָאט ריא טלָאז ,ןגָאז ךייַא טעװ
 ,סרעלכייפש עלַא טנפעעג טָאה ףסֹוי ןוא ;דנַאל ןצנַאג ןרעּביא
 ךיז טָאה רעננּוה רעד ןּוא ;םִיַרצִמ ּוצ טפיוקרַאפ טָאה ןּוא
 ויא דרע רעצנַאג רעד ןּופ ןּוא .םִיַרצִמ דנַאל ןיא טקרַאטשעג
 רעד םורָאװ ,האּובּת ןפיוק ןפסוי ּוצ םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג ןעמ
 .דרע רעצנַאנ רעד ףיוא קרַאטש ןעװעג זיא רעננוה

 ןיא האּובּת ָאד ויא סע וַא ןעועג טָאה בקעי ןוא
 טקּוק סָאװ :ןיז ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה בקעי ןּוא ,םִיַרצִמ

 זַא ,טרעהעג ךיא ּבָאה טָא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* ?ןָא ךייא ריא
 טפיוק ןּוא ,ןיהַא ּפָארַא טרעדינ .םִיַרצִמ ןיא האּובּתָאד זיא סע
 .ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל ןלָאז רימ ידּכ ,ןטרָאד ןּופ ןייַא ודנּוא

 האּובּת ןפיוק טרעדינעגּפָארַא רעדירּב ןעצ ספסֹוי ןּבָאהי
 טינ בקעי טָאה ,רעדּורּב ספסויי ,ןימינּב רעּבָא* .םִיַרְצִמ ןּופ
 רעמָאט :טגָאזעג טָאה רע לײװ ,רעדירּב ענייז טימ טקישעגטימ
 .קילגמּוא ןַא ןפערט םיא טעװ

 יד ןשיװצ ,ןפױקנייַא ןלארׂשי ןּופ ןיז יד ןעמּוקעג ןענייזי
 ייָנַרְפֶה ֹא
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 דנַאל ןיא ןעװעג זיא רעננּוה רעד םורָאװ ,ןעמּוקעג ןענייז סָאװ
 ;דנַאל ןרעּביא רעקיטלעװעג רעד ןעוועג זיא ףסֹוי ןּוא" .ןֵעַנּכ
 ןּופ קלָאפ ןצנַאג םּוצ טפיוקרַאפ טָאה סָאװ רעד ןעװעג זיא רע
 םיא ּוצ ךיז ןּבָאה ןּוא ,רעדירּב ספסֹוי ןעמּוקעג ןענייז .דנַאל
 ענייז ןעזעג טָאה ףסֹוי ןּוא .דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ טקּוּבעג
 טכַאמעג ךיז טָאה רע רעּבָא ,טנעקרעד ייז טָאה ןּוא ,רעדירּב
 ּוצ טָאה ןּוא ,טרָאה יז טימ טדערעג טָאה ןּוא ,יײז ּוצ דמערפ
 דנַאל ןּופ :טנָאזעג יז ןּבָאה ?ריא טמוק ןענַאװ ןּופ :טגָאזעג יז
 : .וײּפש ןפױקּוצניַא ,ןֵצנּכ

 ןּבָאה יז רעּבָא ,רעדירּב ענייז טנעקרעד טָאה ףסֹוי ןּואי
 יד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה ףסֹוי ןּוא* .טנעקרעד טינ םיא
 טָאה רע ןּוא ,יײז ןגעװ טמולחענ םיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,תומֹולח
 טײקטעקַאנ יד ןעז ּוצ ;ריא טייז סרעקוקסיוא :טנָאזעג יז ּוצ
 .ןעמוקעג ריא טייז דנַאל ןּופ

 / ןפיוק ּוצ טרעיינ ,רַאה ןיימ ,ןיינ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה'"
 - ןּופ ןיז ןענייז עלַא רימי* .טכענק ענייד ןעמוקעג ןענייז זייּפש
 ןענייז טכענק ענייד ;רימ ןענייז ןשטנעמ עכַאלרע ;ןַאמ ןייא
 .סרעקּוקסוא ןייק ןעװעג טינ לָאמניײק

 : טײקטעקַאנ יד טרעיינ ,ןיינ :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאהיי
 .ןעו ןעמוקעג ריא טייז דנַאל

 ענייד ,רימ ןענייז רעדירּב ףלעװצ ;טגָאועג יז ןּבָאה*
 רעד זיא טָא ןּוא ,ןֵעֵנּכ דנַאל ןיא ןַאמ ןייא ןּופ ןיז ,טכענק |

 טינ זיא רענייא ןּוא ,רעטָאפ רעודנוא טימ טנייה רעטסנניא
 .ןרָאװעג

 ּבָאה ךיא סָאװ ךָאד זיא סָאד :טגָאזעג יז ּוצ ףסֹוי טָאה'*
 "רעד" .ריא טייז סרעקּוקסיוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג ךייַא ּוצ
 ריא ּביוא ,טּבעל הערַּפ יװ ױזַא :ןרעװ טוװורּפעג ריא טעװ טימ
 רעדּורּב רעטסנניא רעיא ןדייס ,ןײגסױרַא ןענַאד ןּופ טעװ

| 
| 
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 ןעגנערּב לָאז רע ,םענייא ְךייַא ןּופ טקישי* !רעהַא ןעמּוק טעװ
 ערעיײַא ידּכ ,טרַאּפשעגניַא טּבײלּב ריא ןּוא ,רעדּורּב רעײַא
 טימ ויא תמא רעד ּבױא ,ןרעװ טוורּפעגסױא ןלָאז רעטרעוו
 -סיוא טייז ריא זַא ,טּבעל הערַּפ יװ יױװַא ,טינ ּביוא ןּוא ;ךייַא
 !סרעקּוק

 ,געט יירד ףיוא ךַאװ ןיא ןעמונעגנײרַא יז טָאה רע ןּואי
 ,טּוט סָאד :גָאט ןטירד ןפיוא טגָאזעג יז ּוצ טָאה ףסֹוי ןּוא;*

 ּביוא'* :טָאג רַאפ ארֹומ ּבָאה ךיא-ןּבעל ןּביײלּב טעװ ריא ןּוא
 ןּבײלּב רערעײַא רעדּורּב ןייא לָאז ,ןשטנעמ עכַאלרע טייז ריא
 טגנערּב ןּוא ,טייג ריא ןּוא ,זױהכַאװ רעיא ןיא טרַאּפשעגנײַא
 רעייַא ןּוא* .ןטניזעגזיוה ערעײַא ןּופ רעגנוה םעד רַאפ האּובּת
 ערעייַא ןּוא ;רימ ּוצ ןעגנערּב ריא טלָאז רעדּורּב ןטסנניא
 .ןּברַאטש טינ טעװ ריא ןּוא ,ןרעװ טרעװַאּב ןלעװ רעטרעװ

 .ןָאטעג ױזַא יז ןּבָאה
 רימ ,רָאװרַאפ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טנָאזעג ןּבָאה יז ןּואי

 ןעזעגוצ ןּבָאה רימ סָאװ רעדּורּב רעזדנּוא ןגעװ קידלּוש ןענייז
 ןּוא ,זדנּוא ייּב ןטעּבעג ךיז טָאה רע ןעוו ,לעז ןייז ןּופ רעצ םעד
 ןעמוקעג זדנוא ףיוא זיא םּורד .טרעהעגוצ טינ ןּבָאה רימ
 ּוצ ױזַא ,ייז ּוצ ןפורעגּפָא ךיז טָאה ןבּואר ןּוא* .הרצ עקיזָאדיד
 ךייַא טקידניזרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגָאזעג טינ ךייַא ךיא ּבָאה :ןגָאז
 טָא ןּוא :טרעהעגּוצ טינ טָאה ריא רעּבָא ?לגניא םעד ןָא טינ
 .טנָאמעגפיוא טּולּב ןייז טרעװ ךיוא

 ַא םורָאװ טייטשרַאפ ףסֹוי זַא טסּוװעג טינ ןּבָאה יז ןּוא*
 טײרדענּפָא ךיז רע טָאה** .ייז ןשיװצ ןעװעג זיא שטעמלָאט
 ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע ןּוא .טנײװעג טָאה ןּוא ,יײז ןּופ
 יז ןּופ ןעמּונעג טָאה רע ןּוא ;טדערעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,יײז
 .ןגיוא ערעיז רַאפ טרַאּפשעגנייַא םיא טָאה ןּוא ,ןענועמש

 םילּכ ערעײז ןליפנָא לָאז עמ ,ןלױפַאּב טָאה ףסֹוי ןּוא*
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 ,קַאז ןייז ןיא ןכַאלטיא טלעג רעייז ן'רעקמוא ןּוא ,האּובּת טימ
 .ןָאטעג יװַא יז ּוצ טָאה עמ ןּוא .געוו ןפיוא זייּפש ןּבעג יז ןּוא
 ,ןעלזייא ערעייז ףיוא האּובּת רעייז ןדָאלעגפיוא ןּבָאה יז ןואי
 .ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןּוא

 רעטּופ לוייא ןייז ןּבעג ּוצ קַאז ןייז טנפעעג רענייא טָאהיי
 ןיא זיא סע טשרע ,טלעג ןייז ןעורעד טָאה ןּוא ,קירעּברַאה ןיא
 ןיימ :רעדירּב ענייז ּוצ טגָאזעג רע טָאה= .קַאז ןייז ןּופ ליומ
 ןיא ךיוא סע ויא טָא ןּוא ,ןרָאװעג טרעקענמּוא זיא טלעג
 ןּבָאה יז ןּוא ,ץרַאה סָאד ןלַאפענסױרַא יז זיא .קַאז ןיימ
 ָאד ודנוא טָאה סָאװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טנָאזעג קידנרעטיצ
 ?ןָאטעג טָאג

 דנַאל ןייק ןבקעי רעטָאפ רעייז ּוצ ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא
 ,ןפָארטעג טָאה יז סָאװ ץלַא טלייצרעד םיא ןּבָאה ןּוא ,ןֵעַנּ
 זדנוא טימ טָאה ,דנַאל ןּופ רַאה רעד ,ןַאמ רעד" :ןנָאז ּוצ ױזַא
 סרעקוקסױא רַאּפ טכַאמעג זדנוא טָאה רע ןּוא ,טרַאה טדערעג
 ןשטנעמ עכַאלרע :טגָאזעג םיא ּוצ רימ ןּבָאהיי .דנַאל םעד ןּופ
 .סרעקוקסיוא ןייק ןעוועג טינ לָאמניײק ןענייז רימ ,רימ ןענייז
 רענייא ;רעטָאפ רעזדנוא ןּופ ןיז ,רימ ןענייז רעדירּב ףלעװציי
 רעזדנּוא טימ טנייה זיא רעטסנניא רעד ןּוא ,ןרָאװעג טינ זיא
 ,דנַאל ןּופ רַאה רעד ,ןַאמ רעד טָאה= .ןַעַנּכ דנַאל ןיא רעטָאפ
 עכַאלרע טייז ריא זַא ןסיו ךיא לעװ טימרעד :טנָאזעג זדנּוא ּוצ
 טמענ ןּוא ,רימ ייּב רעּביא טזָאל ןרעיַא רעדּורּב ןייא :ןשטנעמ
 ןוא* .טייג ןּוא ,ןטניזעגזיוה ערעײַא ןּופ רעגנוה םעד רַאפ גּונעג
 ןסיװ לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ רעדּורּב ןטסגניא רעייַא טגנערּב
 עכַאלרע טייז ריא רָאנ ,סרעקוקסיוא ןייק טינ טייז ריא זַא
 טעװ ריא ןּוא ,רעדּורּב רעייַא ןּבעּפָא ךייא ךיא לעװ ;ןשטנעמ
 | .דנַאל ןיא ןרעקרַאפ ןגעמ

 ,קעז ערעייז סיוא ןקידיײל יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא*
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 ןּוא יז יו ןּוא ;קַאז ןייז ןיא זיא טלעג לטניּב סנכַאלטיא טשרע
 ןּבָאה יװַא ,טלעג ךַאלטניּב ערעיײז ןעזרעד ןּבָאה רעטָאּפ רעייז
 ײז ּוצ טָאה בקעי רעטָאפ רעייז ןּוא* +.ןגָארקעג ארֹומ ייֵז
 ויא ףסֹוי ;רעדניק עניימ ןּופ טּבױרַאּב ךימ טָאה ריא :טגָאזעג
 ריא טליװ ןענימינּב ןּוא ,ָאטינ זיא ןועמש ןּוא ,ָאטינ רעמ
 .ןעגנַאגעגסױא רימ ףיוא זיא ץלַא סָאד ;ןעמענקעװַא

 עניימ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג ןבּואר טָאהיי
 -קירּוצ טינ םיא ריד לעװ ךיא ּביױא ,ןטַײט ּוטסלָאז ןיז עדייּב
 "מוא םיא לעװ ךייא ןוא ,טנַאה ןיימ ףיוא םיא ביג .ןעננערּב
 .ריד ּוצ ןרעק

 טימ ןרעדינּפָארַא טינ טעװ ןּוז ןיימ :טנָאזעג רע טָאהיי
 ,ןּבילּבעג ויא ןײלַא רע ןּוא ,טיוט זיא רעדּורּב ןייז םורָאװ ,ךייא
 ריא סָאװ געװ םעד ףיוא קילנמּוא ןַא ןפערט טעװ םיא זַא ןּוא
 רָאה עָארג עניימ ןרעדינ ןכַאמ ריא טעװ ,ףיורעד ןייג טעװ
 .רבק ןיא רעיורט טימ

 סע ןּואי .דנַאל ןיא רעש ןעװעג זיא רעננּוה רעד ןּואי ןזר
 יז סָאװ ,האּובּת יד ןסעגענפיוא ןּבָאה יז זַא ,ןעװעג זיא

 :טגָאזעג יז ּוצ רעטָאפ רעייז טָאה ,םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעג ןּבָאה
 .זײּפש לסיּב ַא זדנּוא טפיוק ,רעדיװ טייג

 טָאה ןענערָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ּוצ טגָאזעג הדּוהי טָאה"
 טינ םינּפ ןיימ טלָאז ריא :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןַאמ רעד טנרָאװעג זדנּוא
 טסקיש ּוד ּביוא* .ךייַא טימ טינ זיא רעדּורּב רעײַא ּביוא ,ןעז
 ןלעװ ןּוא ,ןרעדינּפָארַא רימ ןלעוו ,זדנּוא טימ רעדּורּב רעזדנוא
 רימ ןלעװ ,טינ טסקיש ּוד רעּבָא ּביוא* .זייּפש ןפױקנייַא ריד
 ריא :טגָאזעגנָא ודנּוא טָאה ןַאמ רעד םורָאװ ,ןרעדינּפָארַא טיִנ
 .ךייַא טימ טינ ויא רעדּורּב רעייַא ּביוא ,ןעז טינ םינּפ ןיימ טלָאז

 יד ןָאטעג רימ ריא טָאה סָאװ ךָאנ :טגָאזעג לארׂשי טָאה"
 ?רעדּורּב ַא ךָאנ טָאה ריא וַא ,ןַאמ םעד ןנָאז ּוצ ,הער |
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 טגערפעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ןַאמ רעד :טגָאזעג יז ןּבָאהי
 ךָאנטּבעל :ןגָאז ּוצ ױזַא ,החּפשמ רעזדנּוא ןגעוו ןּוא ,זדנּוא ןגעוו
 ןּבָאה רימ ןּוא ?רעדּורּב ַא ךָאנ ריא טָאה ?רעטָאפ רעיא
 רָאנ רימ ןלָאז .רעטרעװ עקיזָאדיד טַױל טלייצרעד םיא
 ןּוא* ?רעדּורּב רעיײַא ּפָארַא טננערּב :ןגָאז טעװ רע זַא ,ןסיוװ
 לגניא םעד קיש :לארׂשי רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה הדּוהי
 ןלָאז רימ ידּכ ,ןייג ןלעוװ ןּוא ןייטשפיוא ןלעװ רימ ןּוא ;רימ טימ
 עניילק ערעודנּוא יא ,ּוד יא ,רימ יא ,ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל
 םיא ּוטסלָאז טנַאה ןיימ ןּופ ,םיא רַאפ בֵרֶע ןיּב ךיאי .רעדניק
 -קעװַא םיא ןּוא ןעגנערּב טינ םיא ריד לעװ ךיא ּביוא ;ןענָאמ
 עלַא ריד ּוצ רעטקידניזרַאפ ַא ןייז ךיא לָאז ,ריד רַאפ ןלעטש
 ןטלָאװ ,ןטלַאהעגפיוא טינ ךיז ןטלָאװ רימ זַא םורָאװי"* .געט
 .לָאמ ןטײװצ םּוצ טרעקענמּוא טַאהעג ךיז דנּוצַא ןיוש רימ

 ָאי ןיוש ּביוא :טגָאזעג יז ּוצ לארׂשי רעטָאפ רעייז טָאהי
 ןיא דנַאל ןּופ ןטכּורפ עטסעּב יד ןּופ טמענ :סָאװיטָא טּוט ,יױזַא
 לסיּב ַא ,הנּתמ ַא ןַאמ םעד ּוצ ּפָארַא טגנערּב ןּוא ,םילּכ ערעײַא
 .ןּוא ,סינ ,ןַאדַאל ןּוא ,ץריװעג ,קינָאה לסיּב ַא ןּוא ,םַאולַאּב
 ןּוא ;טנַאה רעייַא ןיא טימ טמענ טלעג לּפָאט ןּוא* .ןעלדנַאמ
 ערעײַא ןּופ ליומ ןיא ןרָאװעג טרעקעגמּוא זיא סָאװ טלעג סָאד
 סָאד זיא רשפא ;טנַאה רעיַא טימ ןרעקמּוא ריא טלָאז ,קעז
 ,ףיוא טייטש ןּוא ,רעדּורּב רעייַא טמענ ןּוא* .עזרַאפ ַא ןעװעג
 ןּבעג ךייַא טעװ יֵדֵש טָאג ןּוא* .ןַאמ םעד ּוצ רעדיװ טייג
 ןוָאלקעװַא ךייַא טעװ רע ןּוא ,ןַאמ םעד ייּב גנּומירַאּברעד
 ןּומ ךיא ּביוא ,ךיא ןּוא ;ןענימינּב ןּוא רעדּורּב רעדנַא רעיא
 .ןרעװנָא ךיא לעװ ,רעדניק עניימ ןרעװנָא

 לּפָאט ןּוא ,הנּתמ עקיזָאדיד ןעמּונעג רענעמ יד ןּבָאה*
 ןּוא ,ןענימינּב ןּוא ,טנַאה רעייז ןיא ןעמּונעגטימ יז ןּבָאה טלעג
 ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק טרעדינעג ןּבָאה ןּוא ןענַאטשענפיוא ןענייז ייז
 .ןפסֹוי רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה
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 רע טָאה ױזַא ,יײז טימ ןענימינּב ןעזרעד טָאה ףסֹוי יװ ןּוא:*
 ןשטנעמ יד ןײרַא גנערּב :זיוה ןייז רעּביא סָאװ םעד ּוצ טנָאזעג
 ןשטנעמ יד םורָאװ ,ּוצ טיירג ןּוא ,גנוטכעש ַא טכעש ןּוא ,זיוה ןיא
 ױזַא ןָאטעג ןַאמ רעד טָאה" .גָאטימ ּוצ רימ טימ ןסע ןלעװ
 יד טכַארּבעגנײרַא טָאה ןַאמ רעד ןּוא ,ןסייהעג טָאה ףסֹוי יו
 .זיוה ספסֹוי ןיא רענעמ

 -ךײרַא ןענייז יז לײװ ,טַאהעג ארֹומ ןּבָאה רענעמ יד ןּוא;*
 ןופ :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,זיוה ספסֹוי ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג !

 ערעזדנּוא ןיא ןרָאװעג טרעקענמּוא זיא סָאװ טלעג םעד ןגעװ
 ךיז ידּכ ,טכַארּבעגנײרַא רימ ןרעװ ,לָאמ עטשרע סָאד קעזי
 זדֵנּוא ןּוא ,זדנּוא ףיוא ןלַאפנָא ןּוא ,זדנּוא ףיוא ןפרַאװּוצּפױרַא
 .ןעלזייא ערעזדנּוא טימ טכענק רַאּפ ןעמענ

 ,זוה ספסֹוי רעּביא סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טנענעג יז ןּבָאה
 ןּבָאה יז ןּוא" .זיוה ןּופ גנַאגנייַא ןיא םיא ּוצ טדערעג ןּבָאה ןּוא
 טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה רימ ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג !
 רימ זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*' .זייּפש ןפיוק ּוצ לָאמ עטשרע סָאד !

 ערעזדנּוא טנפעעג ןּבָאה ןּוא ,קירעּברַאה םּוצ ןעמּוקעג ןענייז
 רעזדנוא ,קַאז ןייז ןּופ ליומ ןיא זיא טלעג סנכַאלטיא טשרע ,קעז
 ןיא טכַארּבעגּפָא סע רימ ןּבָאה ;גָאװ רעלּופ ןייז ןיא טלעג
 ּפָארַא רימ ןּבָאה טלעג רעדנַא ךָאנ ןּוא= .טנַאה רעודנוא
 טינ ןסײװ רימ .זייּפש ןפיוק ּוצ ,טנַאה רעודנּוא ןיא טכַארּבעג
 .קעז ערעזדנּוא ןיא טלעג רעזדנּוא ןָאטעגנײרַא טָאה סע רעװ

 ארֹומ טינ טלָאז ריא !ךייַא ּוצ דירפ :טנָאזעג רע טָאה=
 ךייַא טָאה ,רעטָאפ רעיא ןּופ טָאג רעד ןּוא ,טָאנ רעיײַא ;ןּבָאה
 רימ ויא טלעג רעייַא ;קעז ערעײַא ןיא רצֹוא ןַא ןקנָאשעג
 .ןענועמש יז ּוצ טכַארּבעגסױרַא טָאה רע ןּוא .ןעמּוקעגנײרַא

 ספסֹוי ןיא רענעמ יד טכַארּבעגנײרַא טָאה ןַאמ רעד ןּוא=
 ערעייז ןשַאװעג ןּבָאה יז ןּוא ,רעסַאװ ןּבעגעג טָאה רע ןּוא ,זיוה
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 ןּוא* .ןעלזייא ערעייז רַאפ רעטופ ןּבעגעג טָאה רע ןּוא ;סיפ
 םּוא ןעמּוק טעװ ףסֹוי רעדייא הנּתמ יד טיײרנעגוצ ןּבָאה יז
 .טיורּב ןסע יז ןלעװ ןטרָאד זַא טרעהעג ןּבָאה יז םורָאװ ,גָאטימ

 ףײרַא יז ןּבָאה יװַא ,זיוה ןיא ןעמּוקעג זיא ףסֹוי יו ןּואי
 יז ןּוא ,טנַאה רעייז ןיא סָאװ הנּתמ יד זיוה ןיא םיא ּוצ טכַארּבעג
 יז טָאה רע ןּואי .דרע רעד ּוצ םיא רַאפ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה
 ּוצ דירפ ויא :טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,דירפ ףיוא טגערפעג
 ?טלייצרעד םיא ןּופ טָאה ריא סָאװ ,רעטָאפ ןטלַא רעיא
 טכענק ןייד ּוצ זיא דירפ :טגָאזעג יז ןּבָאה= ?ךָאנ רֶע טּבעל
 ןּוא טניינעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא .ךָאנ טּבעל רע ,רעטָאפ רעזדנוא
 | .טקּוּבעג ךיז

 ןייז ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא רע טָאהי
 זיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז סרעטּומ ןייז ,ןענימינּב רעדּורּב
 םיא ןּופ רימ טָאה ריא סָאװ ,רעדּורּב רעטסגניא רעיא סָאד
 ,ןקילעוטײל טָאג ךיד לָאז :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ?טלייצרעד
 .ןּוז ןיימ

 םיא טָאה ץרַאה ןייז םורָאװ ,טלײַאעג ךיז טָאה ףסֹוי ןּואי
 טלָאװעג ךיז טָאה רע ןּוא ,רעדּורּב ןייז ףיוא טמעלקרַאפ
 ןטרָאד טָאה ןּוא ,רעמַאק ןיא ןײרַא רע זיא ;ןענײװרעדנַאנַאפ
 -סױרַא זיא ןּוא ,םינּפ ןייז ןשַאװעגנּפָא טָאה רע ןּוא* .טנײװעג
 טגיײל :טגָאזעג טָאה ןּוא ןטלַאהעגנײיַא ךיז טָאה רע ןּוא ;ןעננַאגעג
 .טיורּב

 יז ראפ ןּוא ,רעדנּוזַאּב םיא רַאפ טגיײלעג ןעמ טָאה*
 ,םיא ייּב ןסענעג ןּבָאה סָאװ םירצִמ יד רַאפ ןּוא ,רעדנּוזַאּב
 יד טימ טיורּב ןסע טינ ןענעק םירצִמ יד םורָאװ ,רעדנוזַאּב
 .םירצִמ יד ייּב טייקידרעוװמּוא ןַא זיא סָאד לו ,םיִרבַע

 רוֶכּב רעד ,םיא רַאפ ןרָאװעג טצעזעגסיוא ןענייז יז ןּוא*
 ;טײקננוי ןייז טול רערענניא רעד ןּוא ,טפַאשהרֹוכּב ןייז טול
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 .רעדנַאנַײא ןשיװצ טרעדנוװעג ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יד -ןּוא
 ןוא ,םיא רַאפ ןּופ םיקלח ןגָארטּוצ טזָאלעג יז טָאה רע ןּוא*י
 סנכַאלטיא רעייז יװ ליפ יװַא לָאמ ףניפ ןעוועג זיא קלח סנימינּב
 .םיא טימ ןעקנורטענגָא ךיז ןּוא ןעקנורטעג ןּבָאה יז ןּוא .קלח

 ױזַא ,זיוה ןייז רעֿביא סָאװ םעד ןלױּפַאּב טָאה רע ןּואי ך
 ייװ זייּפש טימ ןשטנעמ יד ןּופ קעז יד ןָא ליפ :ןגָאז ּוצ

 ליומ ןיא טלעג סנכַאלטיא ןײרַא ּוט ןּוא ,ןגָארט ןענעק יז ליפ
 ,רעכעּב םענרעּבליז םעד ,רעכעּב ןיימ ןּואי .קַאז ןייז ןּופ
 ,ןטסנניא םעד ןּופ קַאז םעד ןּופ ליומ ןיא ןָאטנײרַא ּוטסלָאז
 .האּובּת ןייז רַאפ טלעג םעד טימ

 טָאה ףסֹוי סָאװ טרָאװ סָאד יװ ױװַא ןָאטעג טָאה רע ןּוא !
 .טדערעג

 רענעמ יד ןענייז ױזַא ,ןטכולענפיוא טָאה ןגרָאמ רעד יווי
 ןענייז יי .ןעלוייא ערעיײז ןּוא יז ,ןרָאװעג טקישעגקעװַא
 טײװ ןעװעג טינ ךָאנ ,טָאטש ןּופ ןעננַאנעגסױרַא סָאװרָאנ
 :זיוה ןייז רעּביא סָאװ םעד ּוצ טנָאזעג ףסֹוי טָאה יװַא ,קעװַא
 ,ןנָאינָא יז טסעװ ּוד זַא ןּוא ,ןשטנעמ יד ךָאנ גָאי ,ףיוא ייטש
 הער ַא טלָאצעגּפָא ריא טָאה סָאװרַאפ :יז ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז
 טקנירט רַאה ןיימ סָאװ רעד ךָאד זיא סָאד* ?הבֹוט ַא רַאפ
 טָאה ריא .םיא טימ ןרעּבױצ רע טוט ןרעּבױצ ןּוא ,םיא ןּופ
 .ןָאטעג טָאה ריא סָאװ טימ ןעננַאנַאּב טכעלש ךיז

 יד טדערעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,טגָאיעגנָא יז טָאה רע ןּוא
 טדער סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאהי .רעטרעװ עקיזָאד
 טכענק ענייד ןרעוו ןלָאז טיהַאּב ?רעטרעוו עכלעזַא רַאה ןיימ
 ןענופעג ןּבָאה רימ סָאװ טלעג סָאד ,עו" !ךַאז ַאזַא ןָאט ןּופ
 ןּופ טרעקעגמּוא ריד רַימ ןּבָאה ,קעז ערעזדנּוא ןּופ ליומ ןיא
 זיוה סרַאה ןייד ןּופ ןעבנג רימ ןלעװ יװ טנייה ,ןענּכ דנַאל
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 רע סָאװ טכענק ענייד ןּופ רעקינעירעד' ?דלָאג רעדָא רעּבליז
 ןלעװ רימ ךיוא ןּוא ,ןּברַאטש לָאז ,ןרעװ ןענּופעג םיא ייּב טעװ
 .רַאה ןיימ ּוצ טכענק ןייז

 יװ ױזַא ןייז דנּוצַא טָאה טלָאזעג םגה :טנָאזעג רע טָאה" = |
 ןענופעג םיא ייּב טעװ רע סָאװ רעד רָאנ לָאז ,רעטרעװ ערעײַא
 .ןייר ןייז טעװ ריא ןּוא ,רימ ּוצ טכענק ַא ןייז ,ןרעוו

 קַאז ןייז רעכַאלטיא טזָאלענּפָארַא ךיג ףיוא יז ןּבָאה'*
 .קַאז ןייז רעכַאלטיא טנפעעג ןּבָאה יז ןּוא ,דרע רעד ףיוא
 ןּוא ,ןּבױהעגנָא רע טָאה ןטסטלע ןטימ ;טכּוזעג טָאה רע ןואי*
 יא רעכעּב רעד ןּוא .טקידנעעג רע טָאה ןטסנניא ןטימ
 .קַאז סנימינּב ןיא ןרָאװעג ןענּופעג

 טָאה רעכַאלטיא ןּוא ,רעדיײלק ערעיײיז ןסירעצ יז ןּבָאה*
 ןיא טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,לזייא ןייז ןדָאלעגפיוא
 ןיא רעדירּב ענייז טימ ןעמּוקעג זיא הדּוהי ןּוא** .טָאטש
 ןענייז יז ןּוא .ןעװעג ןטרָאד ךָאנ זיא רע ןּוא ;זױה ספסֹוי
 .דרע רעד ּוצ םיא רַאפ ןלַאפעג

 ואוט ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ :טנָאזעג יז ּוצ ףסֹוי טָאה'*
 ןרעּבױצ זַא טסּוװעג טינ ריא טָאה ?ןָאטעג טָאה ריא סָאװ
 ?ךיא יװ ןַאמ ַאזַא ןרעּביױצ טּוט

 ,רַאה ןיימ ּוצ ןגָאז רימ ןלָאז סָאװ :טגָאזעג הדוהי טָאה'*
 ?ןרעפטנערַאפ ךיז רימ ןלָאז סָאװ ןּוא ,ןדער רימ ןלָאז סָאװ
 רימ ןענייז טָא .טכענק ענייד ןּופ דניז יד ןענופעג טָאה טָאג
 זיא רעכעּב רעד סָאװ רעד יא ,רימ יא ,רַאה ןיימ ּוצ טכענק
 | .טנַאה ןייז ןיא ןרָאװעג ןענופעג

 ןַאמ רעד !ןָאט ּוצ סָאד רימ הלילח :טנָאזעג רע טָאהיי
 לָאז רע ,טנַאה ןייז ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא רעכעּב רעד סָאװ
 רעיא ּוצ םֹולשּב ףױרַא טייג ריא ןּוא ,רימ ּוצ טכענק ַא ןייז
 .רעטָאפ
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 טעּב ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ טנענעג הדוהי טָאה;*
 ןיא טרָאװ ַא ןדער טכענק ןייד טשרָאקַא לָאז ,רַאה ןיימ ,ךיד
 ףיוא ןעמירג טינ ןרָאצ ןייד לָאז ןּוא ,רַאה ןיימ ןּופ ןרעיוא יד
 טָאה רַאה ןיימ*" .הערַּפ יװ ױזַא טסיּב ּוד םורָאװ ;טכענק ןייד
 רעדָא רעטָאפ ַא ריא טָאה :ןגָאז ּוצ ױװזַא ,טכענק ענייז טגערפעג
 ןּבָאה רימ :רַאה ןיימ ּוצ טנָאזעג ןּבָאה רימ ןּוא" ?רעדּורּב ַא
 רעדּורּב ןייז סָאװ ,םינּוקזְןּב םעניילק ַא ןּוא ,רעטָאפ ןטלַא ןַא
 ןייז ןּוא ,רעטּומ ןייז ןּופ ןּבילּבעג זיא ןײלַא רע ןּוא ,טוט זיא
 :טכענק ענייד ּוצ טגָאזעג ּוטסָאה*י .ּביל םיא טָאה רעטָאפ
 .םיא ףיוא גיוא ןיימ ןָאט לָאז ךיא ,רימ ּוצ ּפָארַא םיא טננערּב
 ןזָאלרַאפ טינ ןעק לגניא רעד :רַאה ןיימ ּוצ טגָאזעג רימ ןּבָאה-*
 טעװ ,רעטָאפ ןייז ןוָאלרַאפ טעװ רע זַא םורָאװ ,רעטָאפ ןייז
 רעייַא ּביױא :טכענק ענייד ּוצ טגָאזעג ּוטסָאה= .ןּברַאטש רעד
 ריא טלָאז ,ךייַא טימ ןרעדינּפָארַא טינ טעװ רעדּורּב רעטסגניא
 ןענייז רימ זא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןעז טינ םינּפ ןיימ רעמ
 םיא רימ ןּבָאה ,רעטָאפ רעזדנּוא ,טכענק ןייד ּוצ ןעמּוקעגפױרַא
 רעזדנוא זַא ןּוא= .רַאה רעזדנּוא ןּופ רעטרעװ יד טלייצרעד
 לסיּב ַא ודנוא טפיוק ,רעדיװ טייג :טנָאזעג טָאה רעטָאפ
 רָאנ ;ןרעדינּפָארַא טינ ןענעק רימ :טגָאזעג רימ ןּבָאה** ,זייּפש
 רימ ןלעװ ,זדנּוא טימ ןייז טעװ רעדּורּב רעטסנניא רעזדנּוא ּביוא
 ּוװַא ,םינּפ סנַאמ םעד ןעז טינ ןענעק רימ םורָאװ ,ןרעדינּפָארַא
 ןייד טָאה" .ודנּוא טימ טינ זיא רעדּורּב רעטסגניא רעזדנּוא
 ייװצ זַא טסייװ ריא :טגָאזעג זדנּוא ּוצ ,רעטָאפ רעזדנּוא ,טכענק
 ןעגנַאגעגקעװַא זיא רענייא ןּוא= .ןרָאּבעג ּבײװ ןיימ רימ טָאה
 רע זיא ןקּוצרַאפ ,רָאװרַאפ :טנָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ןּופ
 .דנּוצַא זיּב ןעזעג טינ םיא ּבָאה ךיא ןּוא ;ןרָאװעג טקּוצרַאּפ
 ,םינּפ ןיימ ןּופ ןקיזָאדמעד ךיוא ןעמענקעװַא טעװ ריא זַא ןּוא=
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 עניימ ןרעדינ ןכַאמ ריא טעװ ,קילגמּוא ןַא ןפערט טעװ םיא ןּוא
 לעװ ךיא זַא דנּוצַא ןּוא* .רבק ןיא רעמּוק טימ רָאה עָארג
 טימ זיא לגניא רעד ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ,טכענק ןייד ּוצ ןעמּוק
 יװ ,זיא** ,לעז ןייז ּוצ ןדנּוּבענוצ זיא לעז ןייז יװ ױזַא ,ָאטינ זדנּוא
 ,ןּברַאטש רע טעװ יױזַא ,ָאטינ זיא לנניא רעד זַא ןעז טעװ רע
 ןייד ןּופ רָאה עָארג יד ןרעדינ ןכַאמ ןלעװ טכענק ענייד ןּוא
 ןייד םורָאװ= .רבק ןיא רעיורט טימ ,רעטָאפ רעזדנּוא ,טכענק
 ױזַא ,רעטָאפ ןייז ּוצ לגניא םעד רַאפ ןעװעג בֵרֶע זיא טכענק
 ַא ןייז ךיא לָאז ,ןעננערּב טינ םיא ריד לעװ ךיא ּביוא ;ןגָאז ּוצ
 ךיא ,דנּוצַא ןּוא= .געט עלַא רעטָאפ ןיימ ּוצ רעטקידניזרַאפ
 ַא ,לגניא םעד טָאטשנָא ןּביײלּב טכענק ןייד לָאז ,ךיד טעּב
 טימ ןײגפױרַא לָאז לגניא רעד ןּוא ,רַאה ןיימ ּוצ טכענק
 ןימ ּוצ ןײגפױרַא ךיא ןעק יװ םורָאװ'* .רעדירּב ענייז
 הלילח לעװ ךיא ?רימ טימ טינ זיא לנניא רעד זַא ,רעטָאפ
 .רעטָאפ ןיימ ןפערט טעװ סָאװ וייּב סָאד ןעווצ
 עלַא רַאפ ןטלַאהנייַא טנעקעג טינ ךיז טָאה ףסֹוי ןּוא דר

 -סיוא טָאה רע ןּוא ,םיא ןּבעל ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 שטנעמ ןייק ןּוא .רימ ןּופ ןשטנעמ עלַא סױרַא טריפ :ןפּורעג
 ּוצ טנעקרעד ךיז טָאה ףסֹוי ןעוו ,םיא ןּבעל ןענַאטשעג טינ זיא
 ,ןיװעג ןיא לוק ןייז טוָאלעגסױרַא טָאה רע ןּוא .רעדירּב ענייז
 טָאה ןהערַּפ ןּופ זיוה סָאד ןּוא ;טרעהעג ןּבָאה םירצִמ יד ןּוא
 .ןופרעד טרעהעג

 ;ףסֹוי ןיּב ךיא :רעדירּב ענייז ּוצ טנָאזעג טָאה ףסֹוי ןּואי
 "עג טינ םיא ןּבָאה רעדירּב ענייז ןּוא ?רעטָאפ ןיימ ךָאנ טּבעל
 .םיא רַאפ ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ,ןרעפטנע טנעק

 ךיא ,רימ ּוצ טנענעג :רעדירּב ענייז ּוצ טגָאזעג ףסֹוי טָאהי
 ןיּב ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .טנענעג יז ןּבָאה .ךייא טעּב
 ןײק טפיוקרַאפ ךימ טָאה ריא סָאװ ,ףסֹוי רעדּורּב רעיא
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 טינ לָאז ןּוא ,ןעמעלק טינ ךייא ריא טלָאז דנּוצַא ןּוא* .םִיַרְצִמ
 טפיוקרַאפ ךימ טָאה ריא סָאװ ,ןגױא ערעייַא ןיא ןסירדרַאפ
 טקישעג טָאג ךימ טָאה סנּבעל ןטלַאהרעד ּוצ םורָאװ ,רעהַא
 זיא רעננּוה רעד זַא רָאי ײװצ ןיוש םורָאװ" .סיורַאפ ךייַא
 טינ טעװ סע סָאװ ,ןייז ןלעװ רָאי ףניפ ךָאנ ןּוא ,דנַאל ןיא
 טקישעג ךימ טָאה טָאג ןּואי .טינש ןייק ןּוא רעקַא ןייק ןייז
 רעד ףיוא ּבײלּברעּביא ןַא ןוָאל ּוצ ךייַא ידּכ ,סױרַאּפ ךייַא
 רעסיורג ַא ךרוד ןּבעל םייּב ןטלַאהרעד ּוצ ךייַא ןּוא ,דרע
 טרעיינ ,טקישעג רעהַא ךימ טָאה ריא טינ ,דנוצַא ןּוא* .הֹעּוׁשִי
 ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ רעטָאפ ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה רע ןּוא ;טָאג
 רעקיטלעװעג ַא רַאפ ןּוא ,זיוה ןצנַאג ןייז ףיוא רַאה ַא רַאפ
 ןיימ ּוצ ףױרַא טייג ןּוא טלײַא' .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןרעּביא
 ןּוז ןייד טנָאזעג טָאה יװַא :םיא ּוצ ןגָאז טלָאז ריא ןּוא ,רעטָאפ
 ;םִיַרְצִמ ץנַאג רעּביא רַאה ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה טָאג :ףסֹוי
 טסעוװ ןּואיי .ןטלַאהּפיױא טינ ךיז טסלָאז ,רימ ּוצ ּפָארַא רעדינ
 ןּוא ּוד ,רימ ּוצ טנָאנ ןייז טסעװ ןּוא ,ןֶשֹוו דנַאל ןיא ןציז
 ,ףָאש ענייד ןּוא ,רעדניק סרעדניק ענייד ןּוא רעדניק ענייד
 לעװ ךיא ןּוא** .טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ןּוא ,רעדניר ענייד ןּוא
 רעד ןייז טעװ רָאי ףניפ ךָאנ םורָאװ ;ןטלַאהסיױא ןטרָאד ךיד
 ןּוא טניזענזיוה ןייד ןּוא וד ,ןעמּוקמּוא טינ טסלָאז ידּכ ;רעגנּוה
 ןגיוא יד ןּוא ,ןגיוא ערעיײַא ןעעז טָא ןּוא* .טסָאה ּוד סָאװ ץלַא
 ,ךייא ּוצ סָאד טדער ליומ ןיימ זַא ,ןענימינּב רעדּורּב ןיימ ןּופ
 דובּכ ןצנַאג ןיימ רעטָאפ ןיימ ןלייצרעד טלָאז ריא .ןּואי

 טלָאז ריא ןּוא ,ןעזעג טָאה ריא סָאװ ץלַא ןּוא ,םִיַרצִמ ןיא |
 .רעהַא רעטָאפ ןיימ ןעננערּבּפָארַא ןּוא ןלײַא -

 רעדּורּב ןייז ןּופ ודלַאה ןפיוא ןלַאפעג זיא רע ןּוא;+
 ןייז ףיוא טניײװעג טָאה ןימינּב ןּוא ,טנײװעג טָאה ןּוא ,ןענימינּב
 טָאה ןּוא ,רעדירּב ענייז עלַא טשּוקעג טָאה רע ןּוא* ..ודלַאה
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 טדערעג רעדירּב גד ןּבָאה ךָאנרעד ןּוא ,ייז ףיוא טנײװעג
 .םיא טימ

 ,זיוה סהערַּפ ןיא ןרָאװעג טרעהעג זיא גנַאלק רעד ןּואי*
 "ליֹוװ זיא סע ןּוא ;ןעמּוקעג ןענייז רעדירּב ספסֹוי :ןגָאז ּוצ יװַא
 ענייז ןּופ ןגיוא יד ןיא ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןגיױא יד ןיא ןלעפעג
 .טכענק

 :רעדירּב ענייד ּוצ גָאז :ןפסֹוי ּוצ טנָאזעג טָאה הערַּפ ןּואיי
 ןייק טמּוק ,טייג ןּוא ,תומהּב ערעײַא ןָא טדָאל :סָאװי-טָא טּוט
 ,ןטניזעגזיוה ערעיײַא ןּוא ,רעטָאפ רעײַא טמענ ןּואי* ,ןַעַנּכ דנַאל
 עטסעּב סָאד ןּבעג ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ טמּוק ןּוא
 ּוד ןּוא* .דנַאל ןּופ סטעפ סָאד טסע ןוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ךייַא טמענ :סָאװי-טָא טּוט ,ןלױּפַאּב טסרעוו
 ,רעּבײװ ערעיײַא רַאפ ןּוא ,רעדניק עניילק ערעײַא רַאפ ןגעוו
 ןּואי .ןעמּוק ןּוא רעטָאפ רעיא ןעמענפורַא טלָאז ריא ןּוא
 סָאד םורָאװ ,ןכַאז ערעייַא םּוא ןרעמיק טינ ךיז לָאז גיוא רעיײַא
 .סרעייַא זיא םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןּופ עטסעּב

 יז טָאה ףסֹוי ןּוא ,ןָאטעג ױזַא ןלארשי ןּופ ןיז יד ןּבָאהי
 יז טָאה רע ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ליומ םעד טול ,ןנעװ ןּבענעג
 ןעגנַאג ןּבעגעג רע טָאה ןעמעלַא ייז= .געװ ןפיוא זייּפש ןּבעגעג
 יירד ןּבעגעג רע טָאה ןענימינּב ןּוא ,ןכַאלטיא רַאפ רעדיילק
 ןייז ּוצ ןּוא= .רעדיײלק גנַאג ףניפ ןּוא ,קיטשרעּבליז טרעדנּוה
 ןדָאלַאּב ןעלזייא ןעצ טקישעג ןכיײלגסעד רע טָאה רעטָאפ
 טימ ןדָאלַאּב סנילעזייא ןעצ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןטסעּב ןטימ
 .געװ ןפיוא רעטָאפ ןייז רַאפ זייּפש ןּוא ,טיורּב ןּוא האּובּת
 יקעװַא ןענייז יז ןּוא ,רעדירּב ענייז טקישעגקעװַא טָאה רע ןּוא
 ןגירק טינ ךייַא טלָאז ריא :טגָאזעגנָא יז טָאה רע ןּוא ;ןעגנַאגעג
 :געװ ןפיוא

 ןענייז ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןעננַאגענפױרַא ןענייז ייז ןּוא
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 ןּבָאה יז ןּוא** .ןבקעי רעטָאפ רעיײז ּוצ ןַעַנּכ דנַאל ןייק ןעמּוקעג
 רע זַא ןּוא ;ךָאנ טּבעל ףסֹוי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טלייצרעד םיא
 ץרַאה ןייז ויא .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טקיטלעװעג
 ןּבָאה* .טּבױלגעג טינ יז טָאה רע םורָאװ ,ןרָאװעג טליקרַאּפ
 יז ּוצ טָאה רע סָאװ ,ןפסֹוי ןּופ רעטרעװ עלַא טלייצרעד םיא ייז
 טקישעג טָאה ףסֹוי סָאװ ןגעװ יד ןעזעג טָאה רע ןּוא ,טדערעג
 טָאה ןבקעי רעטָאּפ רעייז ןּופ טסייג רעד ןּוא ,ןריפ ּוצ םיא
 ףסֹוי ןּוז ןיימ !גּונעג :טגָאזעג טָאה לארׂשי ןּוא* .טּבעלעגּפָא
 רעדײא ןעז םיא לעװ ןּוא ןײג לעװ ךיא ;ךָאנ טּבעל
 .ּברַאטש ךיא

 טָאה רע סָאװ ץלַא טימ ןגױצעגקעװַא טָאה לארׂשי ןּוא זר
 רע ןּוא ,עַבָׁש-רַאּב ןייק ןעמוקעג זיא ןּוא ,טַאהעג

 רעטָאפ ןייז ןּופ טָאג םעד ּוצ רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג טָאה
 רעד ןּופ ןעננואעז ןיא ןלארׂשי ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא* .ןקחצי
 ָאד :טגָאזעג רע טָאה !בקעי ,בקעי :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טכַאנ
 ןייד ןּופ טָאג רעד ,טָאנ ןיִּב ךיא :טגָאזעג רע טָאה" .ךיא ןיּב
 ,םִיַרצִמ ןייק ןרעדינּוצּפָארַא ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ,רעטָאפ
 .ןכַאמ ןטרָאד ךיד ךיא לעװ קלָאפ סיורג ַא רַאפ םורָאװ
 -פורַא ךיוא ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק ריד טימ ןרעדינּפָארַא לעװ ךיאי
 -פורַא טעװ ףסֹוי ןּוא .ןעגנערּבפורַא ךיד ךיא לעװ ןעננערּב
 .ןגיוא ענייד ףיוא טנַאה ןייז ןָאט

 יד ןּוא ,עַבָשירַאּב ןּופ ןענַאטשעגפיוא זיא בקעי ןּואי
 ןּוא ,ןבקעי רעטָאפ רעייז טריפעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןגעװ יד ףיוא ,רעּבײװ ערעיײז ןּוא ,רעדניק עניילק ערעײז
 ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא" .ןריפ ּוצ םיא טקישעג טָאה הערַּפ סָאװ
 ןיא ןּבילקעגנָא ןּבָאה יז סָאװ געמרַאפ רעייז ןּוא ,יפ ערעײז
 עלַא ןּוא בקעי ,םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,ןַעַנּכ דנַאל
 ענייז ,םיא טימ ןיז סניז ענייז ןּוא ןיז ענייזי ;םיא טימ רעדניק ענייז



 93-8 ומ ׁשגיִנ ,תישארב 132

 ,רעדניק ץנייז .עלַא ןּוא ,רעטכעט סניז ענייז ןּוא ,רעטכעט
 .םִיַרצִמ ןייק ךיז טימ טכַארּבעג רע טָאה

 סָאװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּואי
 סבקעי :רעדניק ענייז ןּוא בקעי ,םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג ןענייז
 ןּוא ,אּולַּפ ןּוא ,ךֹונַח :ןענַבּואר ןּופ ןיז יד ןּוא* .ןבּואר רוָכּב
 ,ןימָי ןּוא ,לַאומי :ןענועמש ןּופ ןיז יד ןּוא" .ימרַּכ ןּוא ,ןֹורצֶח
 .תינֲעַנּכ ַא ןּופ ןּוז רעד לּואָש ןּוא ,רֵחֹוצ ןּוא ,ןיכָי ןּוא ,דֵהֹוא ןּוא
 ןופ ןיז יד ןּוא= .ירָרמ ןּוא ,תֶהק ,ןֹושרֵנ :ןיול ןּופ ןיז יד ןּואי
 ןּוא רע ןּוא ;חַרָז ןּוא ,ץֶרָּפ ןּוא ,הָלֵׁש ןּוא ,ןְנֹוא ןּוא ,רֶע :ןהדּוהי
 ןצֶרְּפ ןופ ןיז יד ןּוא .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןּברָאטשעג ןענייז ןֶנֹוא
 ,עָלֹוּת :ןרָכָׂשׂשי ןּופ ןיז יד ןּוא* .לּומָח ןּוא ןֹורצִח ןעװעג ןענייז
 ,דֶרָס :ןענּולּובז ןּופ ןיז יד ןּואי* .ןֹורמִש ןּוא ,בֹוי ןּוא ,הָוּוּפ ןּוא
 יז סָאװ ,ןהאל ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד* .לַאלזִי ןּוא ,ןֹולֲא ןּוא
 ;הניד רעטכָאט ןייז ּוצרעד ;םָרַאְדַדּפ ןיא ןבקעי ןרָאּבעג טָאה
 .קיסיירד ןּוא ירד ,רעטכעט ענייז ןּוא ןיז ענייז ןּופ תושפנ עלַא
 ,ןֹוּבצֶא ןּוא ,ינּוש ,יִגַח ןּוא ,ןֹויפִצ ןעװעג ןענייז ןדִג ןּופ ןיז יד ןּואי*
 ,הָנמִי :ןרשָא ןּופ רעדניק יד ןּואי .ילַארַא ןּוא ,ידֹורַא ןּוא ,ירֵע
 ןּוא ;חַרָׂש רעטסעװש רעייז ןּוא ,הָעירּב ןּוא ,יִושִי ןּוא ,הָוׁשִי ןּוא
 ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד* .לָאיּכלַמ ןּוא רֶבָח :ןהָעירּב ןּופ ןיז יד
 יד ןּוא ,ןהאל רעטכָאט ןייז ןּבעגעג טָאה ןֶבָל סָאװ ,ןהָּפלִו
 סבקעי ןּופ ןיז ידי? .תושפנ ןצכעז-ןבקעי ןרָאּבעג יז טָאה עקיזָאד
 ןפסֹוי ייּב ןּוא* .ןימינּב ןּוא ףסֹוי ןעװעג ןענייז ןעלחר ּבײװ
 סָאװ ,םירפא ןּוא השנמ םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז
 - טָאה ןֹוא ןּופ רעטסירּפ םעד עַרָפ-יטֹוּפ ןּופ רעטכָאט יד תַנסֶא
 ןוא ,עֵלֶּב ןעוועג ןענייז ןענימינּב ןּופ ןיז יד ןּוא* .ןרָאּבעג םיא
 ןוא ,םיּפּומ ,שאֹר ןּוא ,יִחַא ,ןְמַעַנ ןּוא ,ָארַג ,לָּבשַא ןּוא ,רֶכָּב
 ןענייז סָאװ ,ןעלחר ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד*י .דרָא ןּוא ,םיּפּוח
 ןיז יד ןּוא*  .ןצרעפ ,תושפנ עלַא :ןבקעי ייּב ןרָאװעג ןרָאּבעג
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 ןּוא ,ינּוג ןּוא ,לֵאצחַי :ןילּתפנ ןּופ ןיז יד ןּוא-* .םיִׂשּוח :ןענָד ןּופ
 טָאה ןֶבֶל טָאװ ,ןהָהֹלַּב ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד= .םִלִׁש ןּוא ,רֶצֵי
 ןרָאּבעג יז טָאה עקיזָאדיד ןּוא ,ןעלחר רעטכָאט ןייז ןּבעגעג
 .ןּביז ,תושפנ עלַא ;ןבקעי

 ,םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ןבקעי ןּופ תושפנ עלַא=
 רעּבַײװ יד ץּוחַא ,ךיד ןייז ןּופ ןעגנַאגענסױרַא ןענייז סָאװ יד
 .קיצכעז ןּוא סקעז ןעװעג ןענייז תושפנ עלַא-ןיז סבקעי .ןּופ
 ,םִיַרצִמ ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ ,ןיז ספסֹוי ןּואיי
 סָאװ ויוה סבקעי ןּופ תושפנ עלַא .תושפנ ײװצ ןעװעג ןענייז
 .קיצעּביז ,םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג ןענייז

 ּוצ ,ןפסֹוי ּוצ ךיז רַאפ סיורַאפ טקישעג רע טָאה ןהדּוהי ןּוא*
 ןעמּוקעננָא ןענייז ייז ןּוא ;ןֵשֹוג ןייק געו םעד סיורַאפ םיא ןזיײװ
 .ןֶשֹוג דנַאל ןייק

 -פױרַא זיא ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז טנַאּפשעגניַא טָאה ףסֹוי ןּוא=
 רע יװ ןּוא .ןשֹוג ןייק ןלארׂשי רעטָאפ ןייז ןגעקטנַא ןעגנַאגעג
 ,ודלַאה ןפיוא ןלַאפעג םיא רע זיא ױזַא ,םיא רַאפ ןזיוװעג ךיז טָאה
 טָאה לארׂשי ןּוא* .זדלַאה ןייז ףיוא טנײװעג גנַאל טָאה רע ןּוא
 ךיא יװ םעדכָאנ ,ןּברַאטש ךיא ןעק דנּוצַא :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג
 .ךָאנ טסּבעל ּוד זַא ,םינּפ ןייד ןעזעג ּבָאה

 ןייז ּוצ ןּוא רעדירּב ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןּואי
 ןלייצרעד לעװ ןּוא ןיײגפורַא לעװ ךיא :טניזעגזױה סרעטָאּפ
 סרעטָאפ ןיימ ןּוא רעדירּב עניימ :ןגָאז םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןהערַּפ
 ןעמוקעג ןענַיז ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןעוװעג ןענַײז סָאװ ,טניזעגויוה
 םורָאװ ,ףָאש ןּופ רעכוטסַאּפ ןענייז ןשטנעמ יד ןּוא= ..רימ ּוצ
 רעדניר ערעייז ןּוא ףָאש ערעייז ןּוא ;יפ ןּופ .ןשטנעמ ןענייז יז
 סע ןּוא* .טכַארּבעגטימ יז ןּבָאה ,ןּבָאה יז סָאװ .ץלַא ןּוא
 זיא סָאװ :ןגָאז טעװ ןּוא ,ןפּור ךייַא טעװ הערַּפ זַא ,ןַײז טעװ
 ענייד ןענייז .יפ .ןּופ ןשטנעמ :ןגָאז ריא .טלָאו=* ?ןָאט רעיא
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 יױװַא ,רימ יװַא ,דנּוצַא זיּב ןּוא ןָא טנגּוי רעזדנוא ןּופ טכענק
 םורָאװ ,ןֵׁשֹוג דנַאל ןיא ןציז טלָאז ריא ידּכ :ןרעטלע ערעזדנוא
 ךּוטסַאּפ רעדעװטעי זיא םירצִמ יד ייּב טיײקידרעװמּוא ןַא
 .ףָאש ןּופ

 ,ןהערַּפ טלייצרעד טָאה ןּוא ןעננַאגעג זיא ףסֹוי ןּואי ןְזר
 טימ ,רעדירּב עניימ ןּוא רעטָאפ ןיימ :טגָאזעג טָאה ןּוא

 ןענייז ,ןּבָאה יז סָאװ ץלַא ןּוא רעדניר ערעייז ןּוא ףָאש ערעייז
 ןוא" .ןֵׁשֹוג דנַאל ןיא ןענייז יז ןּוא ,ןַעַנּכ דנַאל ןּופ ןעמּוקעג
 טָאה ןּוא ,ןַאמ ףניפ ןעמּונעג רע טָאה רעדירּב ענייז ןשיװצ ןּופ
 ענייז ּוצ טגָאזעג הָערַּפ טָאה' .ןהערַּפ רַאפ טלעטשעג יז
 :ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג יז ןּבָאה ?ןָאט רעייַא זיא סָאװ :רעדירּב
 יװַא ,רימ יױזַא ,טכענק ענייד ןענייז ףָאש ןּופ רעכוטסַאּפ
 ּוצ :ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןרעטלע ערעזדנוא
 ןייק ָאטינ זיא סע םורָאװ ,ןעמּוקעג רימ ןענייז דנַאל ןיא ןעניוװ
 רעננוה רעד לײװ ,טכענק ענייד ןּופ ףָאש יד רַאפ גנורעטיפ
 ןלָאז ,ךיד טעּב ךיא ,דנּוצַא ןּוא .ןַצַנּכ דנַאל ןיא רעווש זיא
 .ןָשֹוג דנַאל ןיא ןציז טכענק ענייד

 רעטָאפ ןייד :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג הערַּפ טָאה
 םִיַרצִמ דנַאל סָאדי ;ריד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז רעדירּב ענייד ןּוא
 רעטָאפ ןייד ץעזַאּב דנַאל ןּופ לייט ןטסעּב ןיא ,ריד רַאפ טגיל
 ּביוא ןּוא .ןֵׁשֹוג דנַאל ןיא ןציז יז ןלָאז .רעדירּב ענייד ןּוא
 ּוטסלָאז ,ןשטנעמ עכַאלניוט ָאד ןענייז יז ןשיװצ זַא טסיײװ ּוד
 .ּבָאה ךיא סָאװ יפ םעד רעּביא טײלרעּבױא רַאפ ןכַאמ יז

 טָאה רע ןּוא ,ןבקעי רעטָאפ ןייז טכַארּבעג טָאה ףסֹוי ןּואי
 .ןהערַּפ טשטנעּבעג טָאה בקעי ןּוא ;ןהערַּפ רַאפ טלעטשעג םיא
 יד ןּופ געט יד ןענייז ליפיוו :ןבקעי ּוצ טגָאזעג טָאה הערַּפ ןּואי
 געט יד :ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג בקעי טָאה' ?ןּבעל ןייד ןּופ ןרָאי
 קיסיירד ןּוא טרעדנּוה ןענייז טפַאשרעדנַאװ ןיימ ןּופ ןרָאי יד ןּופ
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 ןּופ ןרָאי יד ןּופ געט יד ןענייז טכעלש ןּוא קיצניװ .רָאי
 עניימ ןּופ ןרָאי יד ןּופ געט יד ּוצ טינ ןעמּוק יז ןּוא ,ןּבעל ןיימ
 ןּוא" .טפַאשרעדנַאװ רעייז ןּופ געט יד ןיא ןּבעל סנרעטלע
 רַאפ ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןּוא ,ןהערַּפ טשטנעּבעג טָאה בקעי
 | .ןהערַּפ

 ,רעדירּב ענייז ןּוא רעטָאפ ןייז טצעזַאּב טָאה ףסֹוי ןּואיי
 ןטסעּב ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא םּוטנגייא ןּבעגעג יז טָאה רע ןּוא
 .ןלױפַאּב טָאה הערַּפ יװ יװַא ,סֵסמֶעַר דנַאל ןיא ,דנַאל ןּופ לייט
 ,רעדירּב ענייז ןּוא רעטָאפ ןייז ןטלַאהעגסױא טָאה ףסֹוי ןּואיי
 ןכָאנ יװ ,טיױורּב טימ ,רעטָאפ ןייז ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא
 .טניזעג

 םורָאװ ,דנַאל ןצנַאג ןיא ןעװעג טינ זיא טױרּב ןייק ןֹוא;*
 םִיַרצִמ דנַאל סָאד ןּוא ,רעװש רעייז ןעװעג זיא רעגנוה רעד
 םעד ןּופ ןרָאװעג טרעטַאמענסיוא ןענייז ןַעַנּכ דנַאל סָאד ןּוא
 סָאװ טלעג עצנַאג סָאד ןּבילקעגפיוא טָאה ףסֹוי ןּוא;+ .רעגנּוה
 רַאפ ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןּוא םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןענופעג ךיז טָאה
 טכַארּבעג טָאה ףסֹוי ןּוא .טפיוקעג ןּבָאה יז סָאװ האּובּת רעד
 -סיוא זיא טלעג סָאד זַא ןּוא* .זיוה סהערַּפ ןיא טלעג סָאד
 עלַא ןענייז ,ןַענּכ דנַאל ןּופ ןּוא םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגעג
 םורָאװ ;טױרּב ודנּוא ּביג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןפסֹוי ּוצ ןעמּוקעג םירצִמ
 טלעג סָאד וַא ?ריד רַאפ ןּברַאטש רימ ןלָאז סָאװ ךָאנ
 ,יפ ערעײַא טיג :טגָאזעג ףסֹוי טָאהי* .טוָאלעגסױא ךיז טָאה
 טָאה טלעג סָאד ּביוא ,יפערעיײַא רַאפ ןּבעג ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 ,ןפסֹוי ּוצ יפ ערעייז טכַארּבעג יז ןּבָאהי .טוָאלעגסױא ךיז
 סעדַאטס רַאפ ןּוא ,דרעפ רַאפ טיורּב ןּבעגעג יז טָאה ףסֹוי ןּוא
 ןּוא ;ןעלויײא רַאפ ןּוא ,רעדניר סעדַאטס רַאפ ןּוא ,ףָאש
 עלַא רַאפ ,רָאי םענעי ןיא טיורּב טימ טגרָאזרַאפ יז טָאה רע
 .יפ ערעײז
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 ןענייז רָאי ןטייווצ ןפיוא ןּוא ;טקידנעעג ראי סָאד ךיז טָאה=
 טינ ןלעװ רימ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעמוקעג יז
 ,ןעגנַאגעגסױא זיא טלעג סָאד יו ױזַא זַא ,רַאה ןיימ ןּופ ןליוהרַאפ
 ןּבילּבעג טינ זיא ,רַאה ןיימ ייּב ןענייז יפ סעדַאטס יד ןּוא
 .דרע רעזדנּוא ןּוא ּבײל רעזדנּוא רָאנ ץּוחַא רַאה ןיימ רַאפ
 יא רימ יא ,ןגיוא ענייד רַאפ ןעמּוקמּוא רימ ןלָאז סָאװ ךָאניי
 ,טיורּב רַאּפ דרע רעודנּוא ןּוא ודנוא ּפָא ףיוק ?דרע רעזדנוא
 ןּוא ;ןהערַּפ ּוצ טכענק ןייז ןלעװ דרע רעודנוא טימ רימ ןּוא
 יד ןוא ,ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל ןלָאז רימ ידּכ ,העירז זדנּוא ּביג
 .ןרעװ טסיװרַאפ טינ לָאז דרע

 רַאפ םִיַרצִמ ןּופ דרע עצנַאג יד טפיוקעגּפָא ףסֹוי טָאה*"
 ןייז רעכַאלטיא טפיקרַאפ ןּבָאה םיִרצִמ יד םורָאװ ,ןהערַּפ
 ןּוא ;יײז רעּביא טקרַאטשעג ךיז טָאה רעגנּוה רעד לייװ ,דלעפ
 טָאה יז ,קלָאפ סָאד ןּוא* .סהערַּפ ןרָאװעג זיא דנַאל סָאד
 םִיַרצִמ ןּופ קרַאמעג קע ןייא ןּופ טריפענרעּביא זײװטעטש רע
 טינ רע טָאה רעטסירּפ יד ןּופ דרע יד רָאנ* .קע רעדנַא םּוצ
 ןופ הָבצִק ַא ןגירקעג ןּבָאה רעטסירּפ יד לײװ ,טפױקעגּפָא
 טָאה הערַּפ סָאװ הָבצִק רעייז ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןהעֵרַּפ
 | .דרע רעייז טפיוקרַאפ טינ יז ןּבָאה םּורד ;ןּבעגעג יז

 טנייה ךיא ּבָאה טָא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןּואי
 ךייַא טַאנ ;ןהערַּפ רַאפ דנַאל רעייַא ןּוא ךייַא טפוקענּפָא
 ,תואּובּת יד ייּב ןייז טעװ סע ןּוא-* .דרע יד טייזרַאפ ןּוא ,העירו
 ןלעװ םיקלח ריפ ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ לטפניפ ַא ןּבעג ריא טעװ
 רַאפ ןּוא ,ןסע רעיא רַאפ ןּוא ,דלעפ ןּופ העירז רַאפ ןייז ךייַא
 עניילק ערעייַא רַאפ ןסע םּוצ ןּוא ,רעזייה ערעיײַא ןיא סָאװ יד
 : .רעדניק

 ;ןטלַאהרעד ןּבעל סָאד זדנּוא טסָאה :טגָאזעג יז ןּבָאה*
 ןוא ,רַאה ןיימ ןּופ ןניוא יד ןיא טייקילעוטײל ןעניפעג רימָאל
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 טכַאמעג סע טָאה ףסֹוי ןּוא* . .ןהערַּפ וצ טכענק ןַיז ןלעװ רימ
 ןופ דרע רעד ףיוא גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ץעזעג ַא רַאפ
 דרע יד רָאנ .לטפניפ ַא ןרעהעג לָאז ןהערַּפ ּוצ זַא ,םִיַרצִמ
 " .סהערַּפ ןרָאװעג טינ זיא ןײלַא רעטסירּפ יד ןּופ

 דנַאל ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןסעועג זיא לארׂשי ןּואי
 ךיז ןּבָאה ןּוא ,טקיטסעפעגניַא ןטרָאד ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ןׁשֹוג
 | .רעייז טרעמעג ןּוא טרעּפכּורפעג

 יִחִיַו

 ;רָאי ןצעּביז םִיַרצִמ דנַאל ןיא טּבעלעג טָאה בקעי ןּוא*
 ןעוועג ןענייז ,ןּבעל ןייז ןּופ ןרָאי יד ,ןבקעי ןּופ געט יד ןּוא
 ןופ געט יד ןּוא= .רָאי קיצרעפ ןּוא ןּביז ןּוא רָאי טרעדנּוה
 ןייז ןפורעג טָאה רע ןּוא ,ןּברַאטש םּוצ טנענעג ןּבָאה ןלארׂשי
 ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןפסֹוי ןּוז
 ,ךיד טעּב ךיא ,ּוט ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעזטיײל ןענופעג ּבָאה
 דסח ַא רימ טימ ןָאט טסלָאז ןּוא ,ךיד ןיימ רעטנוא טנַאה ןײד
 ,ךיד טעּב ךיא ,ןּבָארגַאּב טינ ךימ טסלָאז :טפַאשיײרט ַא ןּוא
 ,ןרעטלע עניימ ּוצ ןגייל ךיז לעװ ךיא זַא ןּוא" .םִיַרצִמ ןיא
 ןיא ןּבָארנַאּב ךימ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןגָארטקעװַא ךימ ּוטסלָאז
 .טרָאװ ןייד יו יװַא ןָאט לעװ ךיא :טנָאזעג רע טָאה .רבק רעייז
 ;ןרָאװשעג םיא טָאה רע ןּוא .רימ רעש :טגָאזעג רע טָאהי
 .טעּב ןּופ סנּפָאקּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה לארׂשי ןּוא

 טָאה ,ןשינעעשעג עקיוָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא ןדמ
 :קנַארק ויא רעטָאפ ןייד ,עז :ןפסֹוי טגָאזעגנָא ןעמ

 .ןעמירפא ןּוא ןהשנמ ,ןיז ײװצ ענַײז ךיז טימ ןעמּונעג רע טָאה
 ףסֹוי ןּוז ןייד ,עז :טנָאזעג ןּוא ןבקעי ןסיוו טזָאלעג טָאה עמ ןּואי
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 - ךיז טָאה וא ,טקרַאטשעג ךיז טָאה לארׂשי ןּוא ;ריד ּוצ טמּוק
 .טעּב ןפיוא טצעזעג

 ךיז טָאה יִדַש טָאג :ןפסֹוי ּוצ טנָאזעג טָאה .בקעי ןוא*
 . ךימ טָאה רע ןּוא ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,זּול ןיא רימ ּוצ ןזיװַאּב
 ךיד לעװ ךיא ,עז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּואי .טשטנעּבעג
 רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ןרעמ ךיד לעװ ןּוא ןרעּפכורפ
 .ּוצ דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבעג לעװ ךיא ןּוא ;רעקלעפ למעזעג ַא
 ,דנוצַא ןּוא* .םּוטנגײא ןקיּביײא ןַא רַאפ ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד
 םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג ריד ןענייז סָאװ ןיז ײװצ יד
 םירפא :עניימ ןענייז יז ,םִיַרצִמ ןייק ריד ּוצ ןעמּוק ןיימ רַאפ
 רעּבָא" .ןועמש ןּוא ןבּואר יװ ױזַא עניימ ןייז ןלָאז השנמ ןּוא
 ןייז ןלָאז ,יײז ךָאנ ןרָאּבעג טסָאה ּוד סָאװ ענערָאּבעג ענייד
 ןפורעג יז ןלָאז רעדירּב ערעיײז ןּופ ןעמָאנ םעד ףיוא ;עניײד
 ןופ ןעמּוקעג ןיּב ךיא זַא ,ךיא ןּוא...* .הלחנ רעייז ןיא ןרעוו
 ןעװ ,געו ןפיוא ןַעַנּכ דנַאל ןיא לחר ןּברָאטשעג רימ זיא ,ןֵדַּפ
 ןוא ;תָרפֶא ןייק ןעמוק ּוצ דנַאל קערטש ַא ןעװעג ךָאנ ויא סע
 זיא סָאד ,תָרפֶא ןייק געװ ןפיוא ןּבָארגַאּב ןטרָאד יז ּבָאה ךיא
 .םָחָליתיֵּב

 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןיז ספסֹוי ןעזעג טָאה לארׂשי ןּואי
 :רעטָאפ .ןייז ּוצ טגָאזעג ףסֹוי טָאהי ?עקיָאדיד ןענייז רעװ
 .יה ָאד ןעקנָאשעג רימ טָאה טָאג סָאװ ןיז עניימ ןענייז סָאד
 לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,ייז םענ :טגָאזעג רע טָאה
 ןופ לקנוט ןעװעג ןענייז ןלארׂשי ןּופ ןגיוא יד ןּוא* .ןשטנעּב יו
 ןענענעג טכַאמעג יז רע טָאה .ןעז טנעקעג טינ טָאה רע ,הנקִז
 ןואי .טודלַאהעג יז ןּוא טשוקעג יז טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ
 ןייד טכַאדעג טינ ּבָאה ךיא :ןפסֹוי ּוצ טנָאזעג טָאה לארׂשי
 ענייד ךיוא ןעז טוָאלעג טָאג ךימ טָאה טָא ןּוא ,ןעז ּוצ םינּפ
 .רעדניק
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 ןּוא ,ינק ענייז ןשיװצ ןּופ ןגױצעגסױרַא יז טָאה ףסֹוי ןּוא;*
 טָאה ףסֹוי ןּוא* .דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא טקּוּבעג ךיז טָאה
 רעד ּוצ ,טנַאה רעטכער ןייז ןיא ןעמירפא ,ןעמּונעג ןדייּב יז
 ,טנַאה רעקניל ןייז ןיא ןהשנמ ןּוא ,ןלארׂשי ןּופ טנַאה רעקניל
 טכַאמעג ייז טָאה ןּוא ,ןלארׂשי ןּופ טנַאה רעטכער רעד ּוצ
 עטכער ןייז טקערטשעגסיוא לארׂשי טָאה'* .םיא ּוצ ןענענעג
 ויא סָאװ ,ןעמירפא ןּופ ּפָאק ןפיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,טנַאה
 ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה עקניל ןייז ןּוא ,רערעגניא רעד ןעװעג
 םורָאװ ,טנעה ענייז טיירדעגרעּביא ןוויּכּב טָאה רע ;ןהשנמ
 ,ןפסֹוי טשטנעּבעג טָאה רע ןּוא* .רוָכּב רעד ןעװעג זיא השנמ
 ןּוא םהרבַא ןרעטלע עניימ סָאװ טָאג רעד :טנָאזעג טָאה ןּוא
 ןיימ ןעװעג זיא סָאװ טָאג רעד ,םיא רַאפ ןעגנַאגעג ןענייז קחצי
 ךאלמ רעדי* ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב בעל ךיא טניז ןּופ ךּוטסַאּפ
 ןשטנעּב לָאז רע ,ןזייּב םעלַא ןּופ טזיילעגסוא ךימ טָאה סָאװ
 ,ןעמָאנ ןיימ יז ףיוא ןרעװ ןפּורעג לָאז סע ןּוא ;ךַאלגניא יד
 יז ןּוא ;קחצי ןּוא םהרבַא ןרעטלע עניימ ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .דרע רעד ףיוא בוָרל ןרעמ ךיז ןלָאז

 עטכער ןייז ףױרַא טּוט רעטָאפ ןייז זַא ,ןעזעג טָאה ףסֹוי ןּואיי
 ןעמוקעגסיוא זיא סע ןּוא ,ןעמירפא ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה
 סרעטָאפ ןייז טנעלעגרעטנּוא רע טָאה ;ןגױא ענייז ןיא טכעלש
 סהשנמ ףיוא ּפָאק סמירפא ןּופ ןעמענוצקעװַא יז ידּכ ,טנַאה
 ןיימ ,ױזַא טינ :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןּוא= .ּפָאק
 עטכער ןייד ףױרַא ּוט ;רוָכּב רעד זיא רעד םורָאװ ,רעטָאּפ
 ,טלָאװעג טינ טָאה רעטָאפ ןייז רעּבָאי* .ּפָאק ןייז ףיוא טנַאה
 טעװ ךיוא רע ;סײװ ךיא ,ןּוז ןיימ ,סײװ ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא
 ןייז רעּבָא ,סיורג ןייז טעװ ךיוא רע ןּוא ,קלָאפ ַא ןרעװ
 ןעמָאז ןייז ןּוא ,םיא ןּופ רעסערג ןייז טעװ רעדּורּב רערעגניא
 ןיא טשטנעּבעג יז טָאה רע ןּוא* .רעקלעפ עלּופ ַא ןרעװ טעװ
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 ,לארׂשי ןשטנעּב ךיז לָאז ריד טימ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גָאט םענעי
 יװ ױזַא ןּוא םירפא יװ ױװַא ןכַאמ ךיד לָאז טָאג :ןנָאז ּוצ ױזַא
 .ןהשנמ רַאפ ןעמירפא טלעטשעג טָאה רע ןּוא .השנמ

 ;ּברַאטש ךיא ,עז :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה לארׂשי ןואיי-
 ּוצ ןרעקמּוא ךייַא טעװ רע ןּוא ךייא טימ ןייז טעװ טָאג רעּבָא
 ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא ןּוא= .ןרעטלע ערעיײַא ןּופ דנַאל םעד
 ןעמונעגקעװַא ּבָאה ךיא סָאװ ,רעדירּב ענייד רעּביא קלח ןייא
 ןיימ טימ קי דרעווש ןיימ טימ ירֹומָא םעד ןופ טנַאה רעד ןּופ
 .ןגיוּב

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןיז ענייז ןפּורעג טָאה בקעי ןואי ןרמ
 ךייַא סָאװ ןנָאז ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,ןייֵא ךייַא טלמַאז

 | .געט יד ןּופ ףוָס ןיא ןעשעג טעװ
 ,בקעי ןּופ רעדניק ,טרעה ןּוא ףיוא ךייַא טּביילק*
 :לארׂשי רעטָאפ רעיא ּוצ טכרָאה ןּוא

 ,ּוטסיּב רוָכְּב ןיימ ,ןבואר*
 ,טפַארק עטשרע ןיימ ןּוא חֹוּכ ןיימ
 .טכַאמ ןּופ רעּפ יד ןּוא ,טייקסיורג ןּופ רעּפ יד
 ;ןיײז טינ רעּפ יד ּוטסלָאז-רעסַאװ יװ קיליײַא טסיּבי
 ;ףױרַא רעגעלעג סרעטָאפ ןייד ףיוא טסיּב ּוד לי
 --טכעוושרַאפ סע ּוטסָאה לָאמסנעד
 .ףױרַא זיא רע ּוװַא טעּב ןיימ

 ,רעדירּב ןענייז יוֵל ןּוא ןועמשי
 .םיבֹורקיּבײל ערעייז ןענייז ּביור ןּופ ןפַאװ
 ,לעז ןיימ ןעמּוק טינ לָאז טָארַאּב רעייז ןיאי

 ;ןייטשּוצ טינ דובּכ ןיימ לָאז למעזעג רעייז ּוצ
 ,ןשטנעמ ַא יז ןענרה סעּכ רעייז ןיא םורָאװ
 ..סקָא ןַא יז ןעלּפירקרַאפ טּומטּוג רעיײז ןיא ןּוא
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 - ,קרַאטש ויא רע לַײװ ,סעּכ רעייז ןטלָאשרַאפי
 !טרַאה זיא רע לײװ ,ןרָאצ רעייז ןּוא
 ,בקעי ןיא ןליײטעצ יז לעװ ךיא
 .לארׂשי ןיא ןטײרּפשעצ יז ןּוא

 . ,רעדירּב ענייד יןּביױל ןלעװ ךיד, הדּוהיי
 .טנייפ ענייד ןּופ ןקַאנ ןפיוא ןייז טעװ טנַאה ןייד
 .ריד ּוצ ןקּוּב ךיז ןלעװ רעטָאפ ןייד ןּופ ןיז יד
 ;הדּוהי זיא ּבײל רעגנּוי ַא"

 ;ןסקַאװעגפיוא ּוטסיּב ,ןּוז ןיימ ,גנוקּוצרַאפ ןּופ
 ,ּבײל ַא יװ טרעיוה רע ,טינק רע
 ?ןציירפיוא םיא ןעק רעװ-:עטניּבײל ַא יו ןּוא
 ,הדּוהי ןּופ רעטּפעצ ַא ןרעוו טעװ ןָאטעגּפָא טיני"

 ,סיפ ענייז ןשיװצ ןּופ קָאטשרעשרעה ַא ןּוא
 ;ֿוליש ןייק ןעמּוק טעװ עמ גנַאל יװ
 .ןכרָאהעג רעקלעפ ןלעװ םיא ּוצ ןּוא
 ,לזייאננוי ןייז קָאטשנײװ םּוצ טדניּב רע;

 .ןילעזייא ןייז ןּופ ןּוז םעד גיײװצנײװ םּוצ ןּוא
 ,דיילק ןייז ןיײװ ןיא טשַאװ רע
 ;דנּב ןייז ןּביױרט ןּופ טּולּב ןיא ןּוא
 ,ןייוו ןּופ ןגיוא יד טקיטיורעג'*

 .ךלימ ןּופ רענייצ יד סײװ ןּוא

 ,ןעמי ןּופ ןטרָאּב םייּב ןעניֹוװ טעװ ןּולּובז;י
 ,ןפיש רַאפ ןטרָאּב ַא ןייז טעװ רע ןּוא
 .ןודיצ רעּביא דנעל ןייז ןּוא

 ,לזייא רעקיניײּב ַא זיא רֶכָׂשׂשִי
 .ןטפעהעגּפָאש יד ןשיװצ טרעיוה רע
 ,טּוג זיא יז זַא ,ּור יד ןעזעג טָאה רע ןּוא=

 יָהּודוי-הָדּוהְי :ליּפשטרָאװ *
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 ,ּביל זיא סע זַא ,דנַאל סָאד ןּוא
 ,ןגָארט ּוצ ןקּור ןייז ןגיוּבעג רע טָאה
 .ןרָאװעג טכענקוניצ ַא זיא ןּוא

 ,קלָאפ ןייז רַאפ ןעמעננָא ךיז טעװ ןָדי*
 .לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּופ רענייא יװ
 ,געוװ ןפיוא גנַאלש ַא ןייז טעװ ןָדי

 ,געטש ןפיוא גנַאלשנרָאה ַא
 ,דרעפ םעד ןּופ טירט יד טסייּב סָאװ
 .רעטניהַא טלַאפ רעטייר ןייז ןּוא

 .ןפָאה ךיא ּוט ,טָאג ,ףליה ןייד ףיואי*

 ,:ןלַאפַאּב הנחמ ַא טעװ םיא--דְני*י

 .טירט רעייז ףיוא ןלַאפנָא טעװ רע רעּבָא
 ,טיורּב ןייז ןייז טעפ טעװ ןרשָא ייּב*

 .ןטכירעג-תּוכלַמ ןּבעגסױרַא טעװ רע ןּוא

 ;עקנילפ ַא ןידניה ַא זיא ילּתפניי
 .דײר ענייש סױרַא טיג רע
 ,ףסֹוי זיא למיוּב קיטכּורפ ַא*

 ;לַאװק ַא ייּב למיוּב קיטכּורפ ַא
 .רעיומ רעד רעּביא ןוײרּפש ןגײװצ יד

 ,ןסָאשעג ןּוא ,טרעטיּבעג םיא ןּואי
 ;רענעמלייפ יד ןּבָאה טנייפעג םיא ןּוא
 ,ןּבילּבעג ןגיוּב ןייז ויא טסעפ רעּבָאיי

 ,טנעה ענייז ןּופ סמערָא יד ןענייז ןעװעג קנילפ ןּוא
 ,בקעי ןּופ ןקיטכַאמ םעד ןּופ טנעה יד ךרּוד
 ;לארׂשי ןּופ זלעּפ םעד ,ךּוטסַאּפ םעד ןּופ--טרָאד ןּופ

 יּוגָדּוגְי דּודְג דָג :ליּפשטרָאװ- .ןיִדְי ןֶד :ליּפשטרָאװ *
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 ,ריד טפלעה סָאװ רעטָאפ ןייד ןּופ טָאג םעד ןּופ*
 ,ךיד טשטנעּב סָאװ יִדֵש ןּופ ןּוא
 ,ןּביױא ןּופ למיה ןּופ תוכרּב טימ
 ,ןטנּוא טרעיוה סָאװ םוָהּת ןּופ תוכרּב
 .טכַארט ןּוא ןטסּורּב ןּופ תוכרּב
 רעּבירַא ןגייטש רעטָאפ ןייד ןּופ תוכרּב ידי

 -ןרעטלע עניימ ןּופ תוכרּב יד
 .גרעּב עקיּבייא יד ןּופ ץיּפש םעד ויּב
 ,ןפסֹוי ןּופ ּפָאק םעד ףיוא ןייז ןלָאז יז
 .רעדירּב ענייז ןּופ טשריפ םעד לדייש ןפיוא ןּוא

 ;טקּוצרַאפ סָאװ ףלָאװ ַא זיא ןימינּביי

 , גנַאפ רע טסע ירפ רעד ןיא -
 .ּבױר רע טלייט טנוװָא ןיא ןּוא

 סָאד ןּוא ,לארׂשי ןּופ םיטבש ףלעװצ יד ןענייז עלַא יד
 ;טשטנעּבעג יז ןּוא טדערעג יז ּוצ טָאה רעטָאפ רעייז סָאװ זיא
 רע ןּואי .טשטנעּבעג יז רע טָאה הכרּב ןייז טול יװ ןכַאלטיא
 טלמַאזעגנייַא רעװ ךיא :טגָאזעגנָא יז ןּוא ,ןלױפַאּב יז טָאה
 רעד ןיא ,ןרעטלע עניימ ןּבעל ךימ טּבָארנַאּב ;קלָאפ ןיימ ּוצ
 ליה רעד ןיא*י ,יּתִח םעד ןֹורפע ןּופ דלעפ םעד ןיא סָאװ ליה
 דנַאל ןיא אֵרֹמַמ רַאפ סָאװ ,הָלַּפכַמ ןּופ דלעפ םעד ןיא סָאװ
 ןֹורפע ןּופ דלעפ ןטימ טפיוקענּפָא טָאה םהרבַא סָאװ ,ןַעַנּכ
 ןּבָארנַאּב ןעמ טָאה ןטרָאדיי--םוטנגייא-רבק ַא רַאפ יּתִח םעד
 ןּבָארנַאּב ןעמ טָאה ןטרָאד ,ןהרׂש ּבײװ ןייז ןּוא ןעמהרבַא
 ןּבָארנַאּב ךיא ּבָאה ןטרָאד ןּוא ,ןהקבר ּבײװ ןייז ןּוא ןקחצי
 סָאװ ליה רעד טימ דלעפ םעד ןּופ ףױקניַא רעדי-ןהאל
 .תֵח ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןענירד

 ױזַא ,ןיז ענייז ּוצ הֶאְוַצ ןייז טקידנעעג טָאה בקעי יװ ןּוא*
 שש =
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 ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןּוא ,טעּב ןיא סיפ ענייז ןעמּונעגנײרַא רע טָאה
 .קלָאפ ןייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייַא זיא ןּוא
 רע ןּוא ,םִינּפ סרעטָאפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא ףסֹוי ןּואי }

 .טשוקעג םיא טָאה ןּוא ,םיא רעּביא טנײװעג טָאה
 ּוצנייַא םיאפֹור יד טכענק ענייז ןלױּפַאּב טָאה ףסֹוי ןּוא*

 ַאולַאּבעגנייַא ןּבָאה םיאפֹור יד ןּוא ;רעטָאפ ןייז ןרימַאזלַאּב
 םיא רעּביא ןרָאװעג טליּפרעד ןענייז סע ןּוא* .ןלארׂשי טרימ
 םייּב ןרעװ טליפרעד ןוומ געט ליפ ױזַא םורָאװ ,געט קיצרעפ
 קיצעּבז טנײװַאּב םיא ןּבָאה םיִרצִמ יד ןּוא ,ןרימַאזלַאבניא
 | .געט

 ףסֹוי טָאה ,רעּבירַא ןענייז גנונײװַאּב ןייז ןּופ געט יד זַא ןּואז
 ,ךיד טעּב ךיא ,ּביוא :ןגָאז וצ ױזַא ,זיוה סהערַּפ ּוצ טדערעג
 ךיא ,טדער ,ןגיוא ערעײַא ןיא טייקילעוטיײל ןענופעג ּבָאה ךיא
 ןיימ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהערַּפ ןּופ ןרעיױא יד ןיא ,ךייַא טעּב
 ןיא ;ּברַאטש ךיא ,עז :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןרָאװשַאּב ךימ טָאה רעטָאפ
 ןטרָאד ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןּבָארגעג רימ ּבָאה ךיא סָאװ רבק ןיימ
 ךיא ,ןינפױרַא ךימָאל ,דנּוצַא ןּוא .ןּבָארנַאּב ךימ ןטסלָאז
 .ןרעקמּוא ךיז ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ןּבָארנַאּב ןּוא ,ךיד טעּב

 ,רעטָאפ ןייד ּבָארגַאּב ןּוא ,ףױרַא יג :טגָאזעג הערַּפ טָאה"
 ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא ףסֹוי זיאי .ןרָאװשַאּב ךיד טָאה רע יװ ױזַא
 עלַא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז םיא טימ ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּבָארַאּב
 עטסטלע עלַא ןּוא ,זיוה ןייז ןּופ עטסטלע יד ,ןהערַּפ ןּופ טכענק
 ,ןפסֹוי ןּופ טניזעגוױה עצנַאג סָאד ןּוא* ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 ערעייז זױלּב ;טניזעגזױה סרעטָאפ ןייז ןּוא ,רעדירּב ענייז ןּוא
 ןּבָאה ,רעדניר ערעיײז ןּוא ףָאש ערעייז ןּוא ,רעדניק עניילק
 ןגעווטייר ןּוא רעטייר ךיואי .ןָׁשֹוג דנַאל ןיא ןזָאלעגרעּביא יז
 רעייז ןעװעג זיא הנחמ יד ןּוא ,םיא טימ ןעגנַאגענפױרַא ןענייז
 .סיורנ
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 ףיוא סָאװ דָטָא ןּופ רעייש םעד ויּב ןעמוקעג ןענייז יז ןּואיי
 עסיורג ַא רעייז טגָאלקעג ןטרָאד ןּבָאה ןּוא ,ןדרַי טייז רענעי
 ןייז ףיוא רעיורט ַא טכַאמעג טָאה רע ןּוא ;גָאלק ערעווש ןּוא
 ,יַנֲעַנּכ רעד ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב רעד ןּוא-* .געט ןּביז רעטָאפ
 יז ןּוא ,דָטֶא ןּופ רעייש םעד ייּב רעיורט םעד ןעזעג טָאה
 םּורד .םִיַרצִמ ייּב סָאד זיא רעיורט רערעווש ַא :טנָאועג ןּבָאה
 ףיוא סָאװ ,םִיַרצִמ-לַבָא ןּופרעד ןעמָאנ םעד ןפּורעג ןעמ טָאה
 | .ןדרַי טייז רענעי

 יז טָאה רע יװ ױזַא םיא ּוצ ןָאטעג ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא
 דנַאל ןייק ןגָארטעגקעװַא םיא ןּבָאה ןיז ענַײז ןּוא= .ןלױפַאּב
 דלעפ םעד ןּופ ליה רעד ןיא ןּבָארנַאּב םיא ןּבָאה ןּוא ,ןַעַנּכ
 רַאפ ,דלעפ ןטימ טפיוקעגּפָא טָאה םהרבַא סָאװ ,הָלָּפכַמ ןּופ
 .אֵרמַמ רַאפ ,יּתִח םעד ןֹורפע ןּופ ,םּוטנגייא-רבק ַא

 םעדכָאנ ,םִיַרצִמ ןייק טרעקענמּוא ךיז טָאה ףסֹוי ןּוא*
 ןּוא ,רעדירּב ענייז ןּוא רע ,רעטָאפ ןייז ןּבָארנַאּב טָאה רֶע יװ
 ןייז ןּבָארגַאּב וצ םיא טימ ןעגנַאגענפױרַא ןענייז סָאװ עלַא

 | .רעטָאפ
 זיא רעטָאפ רעייז זַא ןעזעג ןּבָאה רעדירּב ספסֹוי יװ ןּוא=

 ַא ןגָארט ףסֹוי זדנּוא טעװ רשפא :טגָאזעג יז ןּבָאה ױזַא ,טױט
 סטכעלש סָאדלַא ןרעקמּוא ודנּוא רע טעװ ןרעקמּוא ןּוא ,האנׂש
 ;ןפסֹוי ןגָאז ןסייהעג ןּבָאה יז ןּואי* .ןָאטעג םיא ןּבָאה רימ סָאװ

 ױזַא,*י :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טיוט ןייז רַאפ ןלױפַאּב טָאה רעטָאפ ןייד -
 -רַאפ םעד ,ךיד טעּב ךיא ,ּבינרַאפ :ןפסֹוי ּוצ ןגָאז ריא טלָאז
 ריד ןּבָאה יז סָאװ ,אטח רעיײז ןּוא רעדירּב ענייד ןּופ ךערּב
 םעד ,ךיד טעּב ךיא ,ּבינרַאפ ,דנּוצַא ןּוא ."ןָאטעג סטכעלש
 ףסֹוי ןּוא .טָאג סרעטָאפ ןייד ןּופ טכענק יד ןּופ ךערּברַאפ
 .טדערעג םיא ּוצ טָאה עמ זַא טניײװעג טָאה

 ןענייז ןּוא ןעננַאגעג ךיוא ןענייז רעדירּב ענייז ןּוא*
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 ענייד ןענייז רימ ,עז :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םיא רַאפ ןלַאפעגרעדינַא
 ;ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :טגָאזעג יז ּוצ ףסֹוי טָאה" .טכענק
 טָאה ריא םורָאװי ?טָאג ןּופ טרָא םעד ףיוא ןעד ךיא ןיּב
 ַא רַאפ טניימעג סע טָאה טָאג רעּבָא ,רימ רַאפ הער ַא טניימעג
 ןטלַאהרעד ּוצ ,גָאט ןקיטנייה יװ יװַא ןכַאמ ּוצ ידּכ ,הבֹוט
 ארֹומ טינ ריא טלָאז ,דנּוצַא ןּואיי .קלָאפ ךס ַא ןּבעל םייּב
 ןּוא .ןטניזעג ערעײַא ןּוא ךייַא ןטלַאהסיוא לעװ ךיא ;ןּבָאה
 .ןצרַאה םּוצ טדערעג יז ןּוא ,טסיײרטעג יז טָאה רע

 סרעטָאפ ןייז ןּוא רע ,םִיַרצִמ ןיא ןּבילּבעג זיא ףסֹוי ןּואי
 .רָאי ןעצ ןּוא טרעדנוה טּבעלעג טָאה ףסֹוי ןּוא ;טניזעגזױה
 יד ךיוא ;ךַאלקינײארּוא ןעמירפא ןּופ ןעזעג טָאה ףסֹוי ןּוא
 ףיוא ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ,ןּוז סהשנמ ,ריכָמ ןּופ רעדניק
 .ינק ספסֹוי

 ;ּברַאטש ךיא :רעדירּב ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןּוא*
 רע ןּוא ,ךייַא ןָא ןענָאמרעד טָאג ךיז טעװ ןענָאמרעד רעּבָא
 סָאװ דנַאל םעד ּוצ דנַאל ןגיה םעד ןּופ ןעגנערּבפיוא ךייַא טעװ
 ףסֹוי ןּוא= .ןבקעי ןּוא ,ןקחצי ,ןעמהרבַא ןרָאװשענּוצ טָאה רע
 ןענָאמרעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלארׂשי ןּופ ןיז יד ןרָאװשַאּב טָאה
 ןעננערּבפיוא ריא טלָאז ;ךייַא ןָא ןענָאמרעד טָאג ךיז טעװ
 .ןענַאד ןּופ רענייּב עניימ

 ןוא .רָאי ןעצ ןּוא טרעדנּוה ּוצ ןּברָאטשעג זיא ףסֹוי ןּוא*
 ןָאטעגנײרַא זיא רע ןּוא ,טרימַאזלַאּבעגניַא םיא טָאה עמ
 .םִיַרצִמ ןיא ןורָא ןַא ןיא ןרָאװעג



 תומש





 תֹומְׁש
 םִיַרצַמ ן יא ךי ןרעמר 3 לא 7 ןופ רעדניז יד

 רעטנּוא לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ טפַאשטכענק יד

 ןהערַּפ םעיינ ַא

 ןהשמ ןּופ טנוזי ןּוא טרוב

 רעדניק יד ּוצ טדער ןרהַא .ןענרהַא טננעגַאּב השמ

 לארׂשי ןּופ

 טצַאשטכענק יד .ןהערַּפ רַאפ ןעמּוק ןרהַא ןּוא השמ

 רעסערנג טרעװ

 טיינַאב ןוא , לארׂשי טימ דנּוב ןייז טנַאמרעד טָאג

 גנוזיילסױא ןּופ גָאבָא ןייז

 ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןופ החּפשמ יד

 סנכייצרעדנּוװ יִד

 טּולּב ןּופ גָאלּפ יד

 שערפ ןּופ גָאלּפ יד

 רעפיצעגמּוא ןּופ נָאלּפ יד

 ןנילפ ןּופ גָאלּפ יד

 תומהּב ףיוא הפנמ יד

 נָאלשסױא רעד

 לנַאה רעד

 א

 וו

 וו

 וו

=! 

= 

=- + = 

-( 

 זו:

1 

 זו:

 םו 8 8

0 

 ויפ

14 

2 
28 = 

 = ויש יי

 0 ויס ש0 =

,=-4 

 (ם

13 



 קירעשייה רעד

 שינרעטצניפ יד

 םִיַרצִמ ןיא םירֹוכּב יד טייט טָאג

 םִיַרצִמ ןּופ ןײגסױרַא סָאד .חַסֵּפְרֹּברִק רעד

 לארׂשי ןּופ םירֹוכּב עלַא ןּופ גנוקילייה יד

 ףוסדםִי ןּופ גנוטלַאּפש יד

 ףוס-םִי ןּופ דיל סָאד

 םליא ןּופ ןלַאװק יד .הָרָמ ןּופ רעסַאװ סָאד

 סֶלְׂשו ןעלגױפלטכַאװ יד ןּוא ןַמ רעד

 ןלעפ ןּופ רעסַאװ טגָאלש השֹמ

 קַלָמַע טימ המחלמ יד

 ןהשֹמ ּוצ טמּוק ֹורתִי

 (תורּבִדַה תֶרֶׂשַע) טָאּבעג ןעצ יד .הרֹוּתְדּתַמ
 ןצעזעג

 לארׂשי טנרָאװ טָאג

 ניס גרַאּב ןפיוא השמ .חּבומ ַא טיוּב השֹמ

 ןּכשִמ םעד ןעיוּב רַאפ גנּוטיײרגּוצ

 ןורָא רעד

 שיט רעקילײה רעד

 הרֹונמ יד

 ןקעדּוצ ענייז ןּוא ןּכשִמ ןּופ ןעננַאהרָאפ יד

 ןלעווש ענייז ןּוא ןּכשִמ ןּופ רעטערּב יד

 גנַאהרָאפריט רעד ןּוא תֶכֹורָּפ רעד

 רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ רעד

 ןּכשִמ ןּופ ףיוה רעד

 הרֹונמ רעד רַאפ לייא סָאד

 רעדיילק עקילײה יד

 םינהּכ יד ןּופ גנּואײװנייַא יד

 (דיִמָּת ןֵּברִק) ןּברק רעכַאלגעט רעד

 זז

 בי

 י

 י

 וט

 וט

 וט

 הכ

 הכ

 הכ



 ךיורייוו רַאפ חּבומ רעד

 טלעגּפָאק סָאד

 סַאפטנַאה רעד

 ךיורייוו רעד ןּוא לייא עקילײה סָאד

 ןּכשִמ ןּופ רעטסניימיוּב יד

 | תּבש ןּופ טָאּבעג סָאד

 (לנֶע רעד) ּבלַאק ענעדלָאג סָאד

 ןרָאצ סטָאג

 ןהׁשֹמ ּוצ ןזייװַאּב ךיז טגעלפ טָאג יו

 טָאג ןקּוקּוצנָא טגנַאלרַאפ השֹמ

 תוחּול עיינ יד

 םינָּפ רעקידנלַארטש סהשמ

 תּבש ןּופ גנּוטיהּפָא

 ןּכשִמ ןּופ גנּואיוּב

 ןּכשִמ ןּופ גנולעטשפיוא

 יז ית יע יח





 תֹומְׁש ןּופ תורדְס

 ןעמענ יד) תֹומְׁש
 (ןזיװַאּב ךיז ּבָאה ךיא ןּופ אָרֲאָו

 (םּוק אב

 !זָאלקעװַא םייּב חַלַׁשָּב

 ֹורְתִי

 ןצעועג םיִטָּפְׁשִמ

 טנּודײשּפָא) הָמּורְּת

 (ןלעּפַאּב טסלָאװ הֵּוצִּת

 ןעמענפיוא טסעוו ּוד זַא) אָּׂשִת יכ

 (טלמַאזעגניַא טָאה) לֵהְקּיַו
 ןעגנולייצרעּביא יִדּוקְּמ

 הכ

 וכ

 הל
 חל





 תֹומְׁש

 סָאװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּואי א
 טימ רעכַאלטיא ;ןבקעי טימ םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג ןענייז

 ;הדּוהי ןּוא ,יִוֵל ,ןועמש ,ןבּוארי :ןעמּוקעג יז ןענייז טניזענזיוה ןייז
 ןוא* .רֵשֶא ןּוא דֶג ,ילּתפנ ןּוא ןֶד ;ןימינּב ןּוא ,ןּולּובז ,רָכָׂשׂשִי
 ןענייז ,ךיד סבקעי ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ תושפנ עלַא
 .םִיַרצִמ ןיא ןעװעג ןיוש זיא ףסֹוי ןּוא ;תושפנ קיצעּבױז ןעװעג

 רענעי ןּוא ,רעדירּב ענייז עלַא ןּוא ,ףסֹוי ןּברָאטשעג זיא;
 ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי .רוָד רעצנַאג
 ןענייז יז ןּוא ,טרעמענ ןּוא טנעמדיװעג ךיז ןּוא ,טרעּפכּורפעג
 לּופ זיא דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא ,קרַאטש רעיײז רעייז ןרָאװעג
 .ייז טימ ןרָאװעג
 סָאװ ,םִיַרצִמ רעּביא ךלמ רעיינ ַא ןענַאטשעגפיוא זיאי = |
 ;קלָאפ ןייז ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןּואי .ןפסֹוי טנעקעג טינ טָאה
 ןוא רערעמ זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ קלָאפ סָאד ,טעז
 טינַא ;םיא ןגעק ןגילק ךיז רימָאל טמּוקיי .זדנּוא ןּופ רעקרַאטש
 ןפערט ךיז טעװ סע זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא ,ןרעמ ךיז רע טעװ
 רע ןּוא ,טנייפ ערעודנּוא ּוצ ןייטשּוצ ךיוא רע טעװ ,המחלמ ַא/
 .דנַאל ןּופ ןײגסױרַא טעװ ןּוא ,זדנּוא ףיוא ןטלַאה המחלמ טעװי

 ּוצ םיא ידּכ ,ןרַאהוניצ םיא רעּביא טכַאמעג יז ןּבָאהי
 טיוּבעג טָאה רע ןּוא ,טעּברַאטסַאל ערעיײז טימ ןקינײּפ
 רעּבָא= .סֵסמְעַר ןּוא םֹותְּפ ,ןהערַּפ רַאפ טעטשרעלכיײּפש

 ןוא ,טרעמעג ךיז רע טָאה יװַא ,טקינײּפעג םיא ןּבָאה יז יװ
 קערש ןיא ןעװעג ןענייז יז ןּוא ;טַײרּפשעצ ךיז רע טָאה יװַאי
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 טכַאמעג ןּבָאה םִירצִמ יד ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ
 יז ןּוא* .טײקיטרַאה טימ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןטעּברַא
 יב ,טעּברַא רערעװש טימ ןּבעל רעייז טרעטיּברַאפ ןּבָאה
 ידלַא ;דלעפ ןיא טעּברַא ײלרעלַא ייּב ןּוא ,לניצ ייּב ןּוא םייל
 ןעװעג זיא ,טעּברַאעג ייז טימ ןּבָאה יז סָאװ ערעיײז טעּברַא
 .טײקיטרַאה טימ

 עשידיא יד ּוצ טדערעג טָאה םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד ןואי*
 ןּוא ,הָרפִש ןעוװעג זיא רענייא ןּופ ןעמָאנ רעד סָאװ ,טניּבײה
 :טגָאזעג טָאה רע ןּואי* ,הָעּוּפ רעטײװצ רעד ןּופ ןעמָאנ רעד
 ןעז ריא טלָאז ,ןרעּבעג רעּבײװ עשידיא יד טפלעה ריא זַא
 ,ןטײט םיא ריא טלָאז ,ןּוז ַא זיא סָאד בוא ,לּוטשכָארּב ןפיוא
 .ןּבעל ןּבײלּב יז לָאז ,רעטכָאט ַא זיא סָאד ּביױא ןּוא

 ייז ןּוא ,טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה סניּבייה יד רעּבָאיי
 נָא יז טָאה םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד יװ יװַא ןָאטעג טינ ןּבָאה
 רעד טָאה* .ךַאלגניא יד ןּבעל טוָאלעג ןּבָאה יז ןּוא ,טגָאזעג
 :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה ןּוא ,טניּביײה יד ןפּורעג םִיַרצִמ ןּופ ךלמ
 ןּבעל טוָאלעג ןּוא ,ךַאז עקיוָאדיד ןָאטעג ריא טָאה סָאװרַאפ
 טינ לײװ :ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג סניּבייה יד ןּבָאה" ?ךַאלגניא יד
 ןענייז ייז םורָאװ ;עשידיא יד ןענייז רעּבײװ עשירצִמ יד יװ יװַא
 עג ןיוש יז ןּבָאה ,יײז ּוצ טמּוק ןיּבייה יד רעדייא ;קיטפַאהּבעל
 .ןרָאּב

 קלָאפ סָאד ןּוא ;סניּבײה יד טקיטינַאּב טָאה טָאג ןּוא'
 ןוא** .קרַאטש רעייו ןרָאװעג ןענייז יז ןּוא ,טרעמעג ךיז טָאה
 ,טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה סניּביײה יד לײװ ,ןעװעג זיא סע
 .רעזייה טכַאמעג יז רע טָאה

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןצנַאג ןייז ןלױפַאּב טָאה הערַּפ ןּוא*י
 ךייט ןיא םיא ריא טלָאז ,ןרָאּבעג טרעװ סָאװ ןּוז רעדעװטעי
 .ןּבעל ןוָאל ריא טלָאז רעטכָאט רעדעװטעי ןּוא ,ןפרַאװנײרַא
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 ןעמונעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא יִוֵל ןּופ זיוה םעד ןּופ ןַאמ ַא ןּוא =
 ,ןרָאװעג קידענָארט זיא יורפ יד ןּוא*  .יֹוֵל ןּופ רעטכָאט ַא

 ,ןייש זיא רע זַא ןעועג םיא טָאה יז ןּוא ;ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא
 םיא טָאה יז זַא ןּוא* .םישדח יירד ןטלַאהַאּב םיא טָאה ןּוא
 לטסעק ַא םיא רַאפ ןעמונעג יז טָאה ,ןטלַאהַאּב טנעקעג טינ רעמ
 ;ךעּפ טימ ןּוא םייל טימ טּפעלקעגסױא סע טָאה ןּוא ,שמַאי ןּופ
 -ניהַא סע טָאה ןּוא ,דניק סָאד ןירעד ןָאטעגנײרַא טָאה יז ןּוא
 טָאה רעטסעווש ןייז ןּוא* .ךייט גערּב םייּב ךַאלטיר יד ןיא ןָאטעג
 .ןעשעג טעװ םיא טימ סָאװ ןסיװ ּוצ ,ןטײװ רעד ןּופ טלעטשעג ךיז

 ּוצ ךיז טרעדינעגּפָארַא טָאה ןהערַּפ ןּופ רעטכָאט יד ןּוא
 ןייּב ןעגנַאגעגמּוא ןענייז ךַאלדײמ עריא ןּוא ;ךייט ןיא ןדָאּב
 ,ךַאלטיר יד ןשיװצ לטסעק סָאד ןעזרעד יז טָאה .ךייט טייז
 .ןעמענ טוָאלעג סע טָאה ןּוא ,טסניד ריא טקישעג טָאה יז ןּוא
 --דניק סָאד-ןעורעד סע טָאה ןּוא ,טנפעעג סע טָאה יז ןּוא"
 ,םיא ףיוא טמירַאּברעד ךיז יז טָאה .טנייו סָאװ לנניא ַא טשרע
 .רעקיזָאדרעד זיא םירבִע יד ןּופ רעדניק יד ןּופ :טגָאזעג טָאה ןּוא
 ךיא לָאז :רעטכָאט סהערַּפ ּוצ טגָאזעג רעטסעווש ןייז טָאהז
 לָאז יז זַא ,רעּבײװ עשידיא יד ןּופ יורפנייז ַא ןפּור ריד ןּוא ןייג
 ריא ּוצ רעטכָאט סהערַּפ טָאה* !דניק סָאד ריד רַאפ ןנייז
 יד ןפּורעג טָאה ןּוא ןעננַאגעג לדיימ יד ויא .ײנ :טגָאזעג
 ריא ּוצ טָאה רעטכָאט סהערַּפ ןּוא" .דניק םעד ןּופ רעטּומ
 ןּוא ,רימ רַאפ סע :ייז ןּוא ,דניק עקיזָאדסָאד קעװַא םענ :טגָאזעג
 ,דניק סָאד ןעמּונעג יורפ יד טָאה .ןיול ןייד ןּבעג ריד לעװ ךיא
 .טגייזעג סע טָאה ןּוא

 םיא יז טָאה ,ןרָאװעג רעסערג ויא דניק סָאד זַא ןּואי"
 ַא רַאפ ןרָאװעג ריא זיא רע ןּוא ,רעטכָאט סהערַּפ ּוצ טכַארּבעג
 לײװ :טנָאזעג טָאה ןּוא ,הָׁשֹמ ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא .ןּו
 .ןגױצעגסױרַא םיא ךיא ּבָאה רעסַאװ ןּופ

 והיִתיִשְמ א
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 -פיוא ויא השמ זוַא ,געט ענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןואיי
 ךיז טָאה ןּוא ,רעדירּב ענייז ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ,ןסקַאװעג
 ןַאמ ַא ןעזעג טָאה רע ןּוא ;טעּברַאטסַאל ערעיײז ּוצ טקוקעגוצ
 רע טָאה* .רעדירּב ענייז ןּופ ,ןדיא ַא ןַאמ ַא ןגָאלש ירצִמ ַא
 ןייק זַא ןעזעג טָאה רע זַא ןּוא ,ןיהַא ןּוא רעהַא טקּוקעגמוא ךיז
 םיא טָאה ןּוא ,ירצִמ םעד ןגָאלשרעד רע טָאה ,ָאטינ זיא שטנעמ
 ןפיוא ןעננַאנעגסױרַא ויא רע ןּוא* .דמַאז ןיא ןטלַאהַאּב
 רע טָאה ;ךיז ןעלננַאר ןדיא רענעמ ײװצ טשרע ,גָאט ןטײװצ
 ?רבח ןייד ּוטסגָאלש סָאװרַאפ :ןטכערעגמוא םעד ּוצ טגָאזעג
 ַא ןַאמ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד טָאה רעװ :טגָאזעג רענעי טָאה'*
 ,ןעגרה ּוצ ךימ ּוטסניײמ יצ ?זדנּוא רעּביא רעטכיר ַא ןּוא רַאה
 ארֹומ השמ טָאה !?ירצִמ םעד טעגרהעג טסָאה ּוד יװ יױװַא
 טסּוװרעד זיא ךַאז יד ,רָאװרַאפ :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןגָארקעג
 .ןרָאװעג

 רע ןּוא ,ךַאז רעקיזָאדרעד ןּופ טרעהעג טָאה הערַּפ ןּואי
 רַאפ ןּופ ןפָאלטנַא השמ זיא .ןהשמ ןעגרה טלָאװעג טָאה
 זיא רע ןּוא :ןָידִמ דנַאל ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע ןּוא ,ןהערַּפ
 טָאה ןָידִמ ןּופ רעטסירּפ רעד ןּוא" .םענּורּב ַא ייּב ןסעזעג
 טּפעשעגנָא ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג יז ןענייז ;רעטכעט ןּביז טַאהעג
 רעייז ןּופ ףָאש יד ןעקנירטּוצנָא ידּכ ,סעטירָאק יד טליפעגנָא ןּוא
 ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז רעכּוטסַאּפ יד רעּבָאי .רעטָאפ
 יז טָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא השמ זיא .ןּבירטעגקעװַא יז
 יז ןַא ןּוא= .ףָאש ערעיז ןעקנּורטעגנָא טָאה ןּוא ,ןפלָאהעג
 -רַאפ :טגָאזעג רע טָאה ,ןלֵאּועְר רעטָאפ רעייז ּוצ ןעמּוקעג ןענייז
 :טגָאזעג יז ןּבָאה" ?ךיג יװַא ןעמּוקעג טנייה ריא טייז סָאװ
 ןופ טנַאה רעד ןּופ ןפלָאהעג ודנּוא טָאה ירצִמ ַא ןַאמ ַא
 רַאפ טּפעשעגנָא רע טָאה ןּפעשנָא ךיוא ןּוא ,רעכּוטסַאּפ יד
 ּוצ טנָאזעג רע טָאה" .ףָאש יד ןעקנּורטעגנָא טָאה ןּוא ,זדנּוא
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 ריא טָאה ןעד סָאװרַאפ ?רע זיא ּוװַא ןּוא :רעטכעט ענייז
 .טיורּב ןסע רע לָאז ןּוא ,םיא טפור ?טוָאלעגרעּביא ןַאמ םעד

 ;ןַאמ םעד ייּב ןּבײלּב ּוצ טקיליװעגנייַא טָאה השמ ןּואי
 טָאה יז ןּוא= .ןהָרֹוּפִצ רעטכָאט ןייז ןהשמ ןּבעגעג טָאה רע ןּוא
 רע לײװ ,םֹוׁשרֵג ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג
 .דנַאל ןדמערפ ַא ןיא "רעדמערפ ַא ןיּב ךיא :טנָאזעג טָאה

 ןּברָאטשעג זיא ,טייצ רעגנַאל רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*
 טצפיועג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ ךלמ רעד
 יירשעג רעייז ןּוא ,ןעירשעג ןּבָאה יז ןּוא ,טפַאשטכענק רעד ןּופ
 טָאג ןּוא* .טפַאשטכענק רעד ןּופ טָאג ּוצ ןעננַאגעגפיוא זיא
 ןייז ןָא טכַאדעג טָאה טָאג ןּוא ,ןצכערק רעײז טרעהעג טָאה
 טָאג ןּוא= .ןבקעי טימ ןּוא ,ןקחצי טימ ,ןעמהרבַא טימ דנוּב
 .טקרעמעג טָאה טָאג ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעזעג טָאה

 ,ןֹורתִי רעווש ןייז ןּופ ףָאש יד טרעטיפעג טָאה השמ ןּואי ן
 ףָאש יד טריפעג טָאה רע ןּוא ,ןִידִמ ןּופ רעטסירּפ םעד

 .בֵרֹוח ּוצ ,טָאג ןּופ גרַאּב םּוצ ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,ּוצ רּבדמ םּוצ
 רעייפמַאלפ ַא ןיא טָאג ןּופ ךאלמ ַא םיא ּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה;
 ןרָאד רעד טשרע ,ןעזעג טָאה רע ןּוא ,ןרָאד ַא ןּופ ןטימ ןּופ
 טָאה* .טרעצרַאפ טינ טרעװו ןרָאד רעד ןּוא ,רעייפ ןיא טנערּב
 עקיזָאדיד ןעז ןּוא ןרעקּפָא טשרָאקַא ךימָאל :טגָאזעג השמ
 .טנערּברַאפ טינ טרעוו ןרָאד רעד סָאװרַאפ ,גנואעז עסיורג
 ױזַא ,ןעז ּוצ טרעקעגּפָא טָאה רע זַא ,ןעזעג טָאה טָאג יװ ןּוא*
 !השמ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןרָאד ןטימ ןּופ םיא ּוצ ןפּורעג טָאג טָאה
 :טנָאזעג רע טָאה* .ךיא ןיּב ָאד :טרעפטנעעג רע טָאה !השמ
 ,סיפ ענייד ןּופ ךיש ענייד סיוא ּוט ;רעהַא ןענענעג טינ טסלָאז
 עקילײה זיא סָאד ,םיא ףיוא טסייטש ּוד סָאװ טרָא רעד םורָאװ
 ןייד ןּופ טָאג רעד ןיּב ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .דרע

 יֹרֵג א
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 ןוא ,ןקחצי ןּופ טָאג רעד ,ןעמהרבַא ןּופ טָאנ רעד ,רעטָאפ
 לַײװ ,םיִנּפ ןייז ןגרָאּברַאפ טָאה השמ ןּוא .ןבקעי ןּופ טָאנ רעד
 טָאה טָאג ןּואי .טָאג ףיוא ןקוק ּוצ טַאהעג ארֹומ טָאה רע
 ןיא סָאװ קלָאפ ןיימ ןּופ ןייּפ יד ךיא ּבָאה ןעזעג ןעז :טגָאזעג
 ענייז ןגעװ ןופ יירשעג ןייז טרעהענוצ בָאה ךיא ןּוא ,םִיַרצִמ
 ּבָאה ךיא ןּוא* .ןקָאטײװ ענייז סײװ ךיא םורָאװ ,רעקירד
 ,םִיַרצִמ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןייז וצ ליצמ םיא טרעדינענּפָארַא
 ַא ןּוא ןטּוג ַא ןיא דנַאל םענעי ןּופ ןעננערּבּוצפיוא םיא ןּוא
 ,קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ןיא ,דנַאל ןטיירּב
 ,ירֹומָא םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןּופ טרָא םעד ןיא
 ,עז ,דנּוצַא ןּוא" .יסובי םעד ןּוא ,יִוֵח םעד ןּוא ,יוִרּפ םעד ןּוא
 ,רימ ּוצ ןעמּוקעג זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ יירשעג סָאד
 .ייז ןקירד םירצִמ יד סָאװ גנוקירד יד ןעזעג ךיוא ּבָאה ךיא ןּוא
 יִצ ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ ןקיש ךיד לעװ ךיא ןּוא ,דנּוצַא םּוק םּורדי"
 טָאה* .םִיַרצִמ ןּופ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ,קלָאפ ןיימ סױרַא
 ,ןהערּפ ּוצ ןייג לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיּב רע :טָאג ּוצ טגָאזעג השמ
 ?םִיַרצִמ ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעיצסױרַא לָאז ךיא זַא ןּוא
 טעװ סָאד ןּוא ;ריד טימ ןייז לעװ ךיא רעּבָא :טגָאזעג רע טָאה'*
 טסיצ ּוד ןעװ .טקישעג ךיד ּבָאה ךיא וַא ,ןכייצ רעד ןייז ריד
 -מעד ףיוא טָאג ןעניד ריא טעװ ,םִיַרצִמ ןּופ קלָאפ סָאד סױרַא
 ּוצ ךיא םּוק טָא :טָאנ ּוצ טנָאזעג השמ טָאה* .גרַאּב ןקיזָאד
 ןּופ טָאג רעד :יײז ּוצ ןנָאז לעװ ךיא ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ןגָאז ןלעװ ייז ןּוא ,ךייַא ּוצ טקישעג ךימ טָאה ןרעטלע ערעיײַא
 !יז ּוצ ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ?ןעמָאנ ןייז זיא סָאװ :רימ ּוצ
 רע ןּוא .ןיּב ךיא רעװ ןיּב ךיא :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאה!*
 ךיא,:לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַא :טגָאזעג טָאה
 רעטײװ טָאה טָאג ןּוא* .ךייַא ּוצ טקישעג ךימ טָאה ןיּב
 :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז יװַא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג
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 ,ןעמהרבַא ןּופ טָאג רעד ,ןרעטלע ערעײַא ןּופ טָאג רעד ,הוהי
 ךימ טָאה ,ןבקעי ןּופ טָאג רעד ןּוא ,ןקחצי ןּופ טָאג רעד
 סָאד ןּוא ,קיּביײא ףיוא ןעמָאנ ןיימ זיא סָאד .ךייַא ּוצ טקישעג
 נייַא טסלָאז ןּוא ,ייגי* .תורֹוד-רֹוד ףיוא שינעכעדענ ןיימ זיא
 רעד ,הוהי :יײז ּוצ ןגָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןעלמַאז
 ןּוא ,קחצי ,םהרבַא ןּופ טָאנ רעד ,ןרעטלע ערעייא ןּופ טָאג
 ךיא ּבָאה ןטכַאד :ןגָאז וצ ױזַא ,רימ ּוצ ןיװַאּב ךיז טָאה ,בקעי
 ןיא ןָאטעג טרעװ ךייַא סָאװ ןָא ןּוא ,ְךייַא ןָא טכַאדעג
 ןעננערּבפיוא ךייַא לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .םִיַרצִמ
 םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןּופ דנַאל ןיא ,םִיַרצִמ ןּופ ןייּפ רעד ןּופ
 םעד ןּוא ,יִוֵח םעד ןּוא ,יזַרּפ םעד ןּוא ,ירֹומֶא םעד ןּוא ,יּתִח
 יז ןּואי* .קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ןיא ,יסּובי
 עטסטלע יד ןּוא ּוד ,ןעמּוק טסעוו ןּוא ,לוק ןייד ּוצ ןרעהּוצ ןלעװ
 ןגָאז טעװ ריא ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד ּוצ ,לארׂשי ןּופ
 רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאה ,םירבִע יד ןּופ טָאג רעד ,הוהי :םיא ּוצ
 סנעװ געט יירד ,ךיד טעּב ךיא ,ןייג רימָאל ,דנּוצַא ןּוא .זדנוא
 .טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ ןטכַאלש ןלָאז רימ ידּכ ,רּבדמ רעד ןיא
 ןזָאל טינ ךייַא טעװ םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד זַא סײװ ךיא ןּואיי
 ןקערטשסיוא ךיא לעװ" .טנַאה רעקרַאטש ַא ךרוד ןדייס ןַײג
 עניימ עלַא טימ םִיַרצִמ ןגָאלש לעװ ךיא ןּוא ,טנַאה ןיימ
 ךייַא רע טעװ ךָאנרעד ןּוא ,ןירעד ןָאט לעװ ךיא סָאװ ,רעדנּוװ
 ןיא ןח קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּבעג לעװ ךיא ןּוא* .ןזָאלקעװַא
 ,ןײגסױרַא טעװ ריא זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןגיוא יד
 יורפ רעדעװטעי רָאנ* ;ןקידיײל טימ ןײנסױרַא טינ ריא טעװ
 טימ טניֹוװ סָאװ רעד ןּופ ןּוא ,עטנכש ריא ןּופ ןעײלטנַא טעװ
 ןּוא ,ןכַאז ענרעדלינ ןּוא ,ןכַאז ענרעּבליז ,זיױה ןיא ריא
 ףיוא ןּוא ןיז ערעײַא ףיוא ןָאטנָא יז טעװ ריא ןּוא ;רעדײלק
 .םִיַרצִמ ןקידיײלסױא טעװ ריא ןּוא ,רעטכעט ערעיײַא
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 ןלעװ יז רעּבָא :טגָאזעג טָאה ןּוא השמ טרעפטנעעג טָאה' יד
 ,לוק ןיימ ּוצ ןרעהּוצ טינ ןלעװ ןּוא ,ןּביױלג טינ רימ ךָאד

 טָאה* .ריד ּוצ ןזיװַאּב טינ ךיז טָאה טָאג :ןגָאז ןלעװ יז םורָאװ
 רע טָאה !טנַאה ןייד ןיא סָאד זיא סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג
 רעד ּוצ ףרָאװ ַא םיא ּוט :טנָאזעג רע טָאה* .ןקעטש ַא :טגָאזעג
 זיא רע ןּוא ,דרע רעד ּוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא רע טָאה .דרע
 טָאה* .ריא רַאפ ןפָאלטנַא ויא השמ ןּוא ;נַאלש ַא ןרָאװעג
 ןָא יז םענ ןּוא ,טנַאה ןייד סיוא קערטש :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג
 יז טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא רע טָאה-קע ןרַאפ
 יז ידּכ--טנַאה ןייז ןיא ןקעטש ַא ןרָאװעג זיא יז ןּוא ,ןעמּונעגנָא
 טָאג רעד ,ןרעטלע ערעייז ןּופ טָאג רעד ,הוהי זַא ,ןּביױלג ןלָאז
 ,ןבקעי ןּופ טָאג רעד ןּוא ,ןקחצי ןּופ טָאג רעד ,ןעמהרבַא ןּופ
 .ריד ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה

 טשרָאקַא קעטש :טגָאזעג םיא ּוצ רעדיװ טָאה טָאג ןּוא"
 ןייז טקעטשעגנײרַא רע טָאה .םעוװּב ןייד ןיא טנַאה ןייד ןײרַא
 ןייז טשרע ,ןגױצעגסױרַא יז טָאה רע יו ןּוא ;םעווּב ןייז ןיא טנַאה
 םּוא רעק :טנָאזעג רע טָאה' .יינש יװ זסייווו ערֹוצמ זיא טנַאה
 טנַאה ןייז טרעקענמּוא רע טָאה .םעווּב ןייד ןיא טנַאה ןייד
 ,םעווּב ןייז ןּופ ןגױצעגסױרַא יז טָאה רע יו ןּוא ;םעוװּב ןייז ןיא
 .ּבײל ןייז יװ ױזַא ןרָאװעג רעדיװ זיא יז טשרע

 ןלעוװ ןּוא ,ןּבױלג טינ ריד ןלעװ יז זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא;
 ןּביולג יז ןלעװ ,ןכייצ ןטשרע םעד ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהּוצ טינ
 יז זַא ,ןייז טעװ סע ןּואי .ןכיײצ ןטצעל םעד ןּופ לוק םעד
 טינ ןלעװ ןּוא ,ןּביױלג טינ ךיוא סנכייצ עדייּב עקיזָאדיד ןלעװ
 ,ךייט ןּופ ןרעסַאװ יד ןּופ ןעמענ ּוטסלָאז ,לוָק ןייד ּוצ ןרעהּוצ
 טסעוו ּוד סָאװ רעסַאװ סָאד ןּוא ,השּבי רעד ףיוא ןסיגסיוא ןּוא
 ."השּבי רעד ףיוא טּולּב ןרעװ טעװ ,ךייט ןּופ ןעמענ

 ןיּב ךיא ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא :טָאג ּוצ טנָאזעג השמ טָאה''
 א, יי, יי" שייי.,ששץע* ר
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 -רעייא ןּופ ייס ,ןטכענ ןּופ ייס ,רעטרעװ ןּופ שטנעמ ןייק טינ
 ךיא םורָאװ ;טכענק ןייד ּוצ טסדער ּוד טניז ןּופ ייס ,ןטכענ
 טָאג טָאה** .גנוצ רעד ףיוא רעווש ןּוא ,ליומ ןפיוא רעווש ןיִּב
 ?ליױמ ַא ןשטנעמ םעד טכַאמעג טָאה רעװ :םיא ּוצ טגָאזעג
 רעדָא ,קידעעז רעדָא ,ּביױט רעדָא ,םּוטש טכַאמ רעװ רעדָא
 לעװ ךיא ןּוא ,דנּוצַא יג םורדיי ?טָאג ,ךיא טינ ּביױא ,דנילּב
 .ןדער טסלָאז ּוד סָאװ ןענרעל ךיד לעװ ןּוא ,ליומ ןייד טימ ןייז
 ּוד ןעמעװ ךרּוד קיש ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג רע טָאה;*
 .ןקיש טסעוו

 רע ןּוא ,ןהשמ ףיוא טמירנעג טָאג ןּופ ןרָאצ רעד טָאה;*
 !יִוֵל רעד ,רעדּורּב ןייד ןרהא ןַארַאפ טינ זיא :טגָאזעג טָאה
 סױרַא ךָאנ ריד טייג רע ,עז ןּוא .ןדער ָאי ןעק רע זַא סײװ ךיא
 קיצרַאה ךיז רע טעװ ױזַא ,ןעזרעד ךיד טעװ רע יװ ןּוא ,ןגעקטנַא
 ןָאטנײרַא טסעװ ןּוא ,םיא ּוצ ןדער טסעוו ןּוא* .ןעיירפרעד
 ,ליומ ןייד טימ ןייז לעװ ךיא ןּוא ,ליומ ןייז ןיא רעטרעװ יד
 .ןָאט טלָאז ריא סָאװ ןענרעל ךייַא לעװ ןּוא ,ליומ ןייז טימ ןּוא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא ;קלָאפ םּוצ ריד רַאפ ןדער טעװ רע ןּוא*
 ַא יװ ןייז םיא טסעוװ ּוד ןּוא ,ליומ ַא רַאפ ןייז ריד טעװ רע
 ,ןקעטש ןקיזָאדמעד טנַאה ןייד ןיא ןעמענ טסלָאז ןּוא" .טָאג
 .סנכייצ יד ןָאט ּוטסעװ םיא טימ סָאװ

 רעווש ןייז ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג השמ זיא-*
 ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןייג ךימָאל :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןֹורתִי
 ךימָאל ןּוא ,םִיַרצִמ ןיא סָאװ רעדירּב עניימ ּוצ ןרעקמּוא ךיז
 .םולשּב יג :ןהשמ ּוצ טגָאזעג ֹורתִי טָאה .ךָאנ ןּבעל יז ּביוא ןעז

 םּוא ךיז רעק יג :ןִידִמ ןיא ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 סָאװ ןשטנעמ עלַא יד ןענייז ןּברָאטשעג םורָאװ ,םִיַרצִמ ןייק
 .ןּבעל ןייד טכּוזעג ןּבָאה

 יז טָאה ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ּבײװ ןייז ןעמונעג השמ טָאהײ
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 טרעקעגמוָא ךיז טָאה רע ןּוא ,לוייא ןַא ףיוא טצעזענפיורַא
 ןקעטש םעד ןעמונעגטימ טָאה השמ ןּוא .םִיַרצִמ דנַאל ןייק
 .טנַאה ןייז ןיא טָאג ןּופ

 ןרעקמּוא ךיז טסייג ּוד ןעוו :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ןָאטעגנײרַא ּבָאה ךיא סָאװ רעדנּוװ עלַא קרעמ ,םִיַרצִמ ןייק
 ךיא רעּבָא ;ןהערַּפ רַאפ ןָאט יז טסלָאז ּוד זַא ,טנַאה ןייד ןיא
 סָאד ןוָאלקעװַא טינ טעװ רע ןּוא ,ץרַאה ןייז ןכַאמ טסעפ לעװ
 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא :ןהערַּפ ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא* .קלָאפ
 ריד ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא= ;לארׂשי זיא ןּוז רענערָאּבעגטשרע ןיימ
 טסלי ּוד ןּוא ,ןעניד רימ לָאז רע ,ןּוז ןיימ קעװַא זָאל :טגָאזעג
 .ןּוז םענערָאּבעגטשרע ןייד עגרה ךיא ,עז ;ןזָאלקעװַא טינ םיא

 טָאה ,קירעּברַאה ַא ןיא סגעװרעטנּוא ןעװעג זיא סע ןּוא+
 טָאה= .ןטיײט טלָאװעג םיא טָאה ןּוא ,טָאנ טנגענַאּב םיא
 -רָאפ .יד ןטינשעגּפָא טָאה ןּוא ,ןייטש ןפרַאש ַא ןעמונעג הָרֹוּפִצ
 טָאה יז ןּוא ;סיפ ענייז ּוצ טרירענּוצ טָאה ןּוא ,ןּוז ריא ןּופ טיוה
 םיא טָאה רע ןּוא** .רימ ּוטסיּב ןתחיטּולּב ַא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג
 ,"ןתח-טּולּב ַא; טאג סָאד יז טָאה לָאמסנעד .טוָאלענּפָא
 .גנודײנשַאּב רעד ןגעװ ןּופ

 םּוצ ןהשמ ןגעקטנַא יג :ןענרהא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואיי
 גרַאּב ןפיוא טנגענַאּב םיא טָאה ןּוא ;ןעגנַאגעג רע זיא .רּבדמ
 טלייצרעד טָאה השמ ןּוא* .טשוקעג םיא טָאה רע ןּוא ,טָאג ןּופ
 -עג טיא טָאה רע סָאװ טימ ,טָאנ ןּופ רעטרעװ עלַא ןענֹרהַא
 .ןלױפַאּב םיא טָאה רע סָאװ סנכייצ עלַא ןּוא ,טקיש

 טלמַאזעגנייַא ןּבָאה ןּוא ןעננַאנעג ןענייז ןרהַא ןּוא השמ ןּוא*
 טָאה ןרהַא ןּואי .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ עטסטלע עלַא
 ןּוא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג סָאװ ,רעטרעוו עלַא טדערעג
 סָאד ןּוא* .קלָאפ ןּופ ןגיוא יד רַאפ סנכייצ יד ןָאטעג טָאה רע
 טָאה טָאג זַא טרעהעג ןּבָאה יז יװ ןּוא ;טּבױלגעג טָאה קלָאפ



 רעייז ןעזעג טָאה רע זַא ןּוא ,לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןָא טכַאדעג
 .טקיּבעג ךיז ןּוא טניינעג ךיז ייז ןּבָאה יוזַא ,ןייּפ
 ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןרהַא ןּוא השמ ןענייז ךָאנרעד ןּוא  ןד

 ןּופ טָאג רעד ,הוהי טנָאזעג טָאה יװַא ;ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג
 ּוצ בוט-םוי ַא ןטלַאה ןלָאז יז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל :לארׂשי
 זַא ,הוהי זיא רעװ :טגָאזעג הערַּפ טָאה* .רּבדמ רעד ןיא רימ
 ךיא טינ ?לארׂשי ןוָאלּוצקעװַא ,לוק ןייז ּוצ ןרעהּוצ לָאז ְךִיִא
 ןּבָאה" .לארׂשי ןזָאלקעװַא ךיוא לעװ ךיא טינ ןּוא ,הוהי ןעק
 רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאה םירבִע יד ןּופ טָאג רעד :טגָאזעג .ייֵז
 רעד ןיא סגעװ געט ירד ןייג ,ךיד טעּב ךיא ,רימָאל .זדנוא
 רע ידּכ ,טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ ןטכַאלש ןלעװ רימ ןּוא ,רּבדמ
 טָאה* .דרעװש טימ רעדָא הפנמ ַא טימ ןגָאלּפ טינ זדנּוא לָאז

 ,ןרהַא ןּוא השמ ,סָאװ ךָאנ :טגָאזעג יז ּוצ םיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד |
 ערעיײַא ּוצ טייג ?טעּברַא ןייז ןּופ קלָאפ סָאד ּפָא ריא טסייר
 ןופ קלָאּפ סָאד :טנָאזעג טָאה הערַּפ ןּוא* .טעּברַאטסַאל
 ןרעטש ךָאנ יז טליװ ריא ןּוא ,ליפ ּוצ ךיוא דנּוצַא ןיוש זיא דנַאל
 .טעּברַאטסַאל ערעייז ןּופ

 סרעגניווצ יד גָאט םענעי ןיא ןלױפַאּב טָאה הערַּפ ןואי
 טלָאז ריאי :ןגָאז ּוצ יװַא ,סרעעופיוא ענייז ןּוא ,קלָאפ םעד ןיא
 יװַא ,לגיצ יד ןכַאמ ּוצ ףיוא יורטש קלָאפ םעד ןּבעג טינ רעמ
 ןּבײלקנָא ךיז ןּוא ,ןייג ןלָאז ןײלַא יז .ןטכענרעייאךטכענ יװ
 ךטכענ טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװ ,לניצ לָאצ יד ןּוא* .יורטש
 -רעד טלָאז ריא ;יײז ףיוא ןגײלפױרַא ריא טלָאז ,ןטכענרעַײא
 ּוצ ױזַא ,יײז ןעיירש םּורד ,יײז ןענייז ליופ םורָאװ ;ןרענימ טינ ןּופ
 טעּברַא יד לָאװ .טָאג רעודנוא ּוצ ןטכַאלש ןייג ןליוו רַימ :ןגָאז
 טימ ןָאטרַאפ ןייז ןלָאז יז זַא ,טײל יד ףיוא ןייז רערעוװש
 - ,ןדיירעג עשלַאפ טימ ןעמענרַאפ טינ ךיז ןּוא ,ריא

 ןּוא ,קלָאפ םעד ןּופ סרעגניווצ יד ןעננַאגעגסױרַא ןענייזיי -
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 :ןגָאז ּוצ יװַא ,קלָאפ םּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,סרעעופיוא ענייז
 טייג* .יורטש ןייק טינ ךייַא ּביג ךיא :הערַּפ טגָאזעג טָאה ױזַא
 ןּופ םורָאװ ;ןעניפעג טנעק ריא ּוװ ןּופ יורטש ְךייַא טגירק ,ריא
 .טרענימעג טשינרָאג טרעוו טעּברַא רעיא

 דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טײרּפשעצ קלָאפ סָאד ךיז טָאה;י
 סרעגניוװצ יד ןּוא;* .יורטש רַאפ לצרָאװננַאז ןּביילק ּוצ ,םִיַרצִמ
 עכַאלגעטגָאט ערעײַא טקידנע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןּבירטעג ןּבָאה
 יד ןּוא* .ױרטש ןעװעג זיא סע תעּב יװ יװַא ,טעּברַא
 ןּופ סרעגניווצ יד סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ סרעעזפיוא
 ,ןגָאלשעג ןגירקעג ןּבָאה ,יײז רעּביא טצעזענפיוא ןּבָאה ןהערַּפ
 םּוכס רעיא טקידנעעג טינ ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ?טנייה יא ןטכענ יא ,רעירפ יװ ױזַא לניצ

 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ סרעעזפיוא יד ןעמּוקעג ןענייז'*
 ּוטסּוט סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהערַּפ ּוצ ןעירשעג ןּבָאה ןּוא
 ענייד ןּבעגעג טינ טרעװ יורטש ןייק* ?טכענק ענייד ּוצ ױזַא
 טכענק ענייד ,עז ןּוא ;לגיצ טכַאמ :זדנּוא טסייה עמ ןּוא ,טכענק
 רע טָאה* .קלָאפ ןייד ןיא יא דלּוש יד ןּוא ,ןגָאלשעג ןגירק
 ןייג ןליװ רימ :ריא טגָאז םּורד ;לױפ ,ריא טייז ליופ :טגָאזעג
 ןייק םורָאװ ,טעּברַא טייג ,דנּוצַא ןּוא* .הוהי ּוצ ןטכַאלש
 ריא טוּומ לניצ לָאצ יד ןּוא ,ןרעװ ןּבעגעג טינ ךייַא טעװ יורטש
 .ןלעטשּוצ

 ךיז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ סרעעופיוא יד ןּבָאה
 ןּופ ןרענימ טינ טרָאט ריא :ןגָאז ןזּומ ּוצ ,קילגמּוא ןַא ןיא ןעזעג
 ןהשמ ןפָארטעג ןּבָאה יז ןּוא= .לגיצ עכַאלגעטגָאט ערעיײַא
 ןּופ ןײגסױרַא רעייז ייּב ,ייז ןגעקַא קידנעייטש ,ןענֹרהַא ןּוא
 ןקוקּפָארַא טָאג לָאז :טגָאזעג יז ּוצ ןּבָאה יז ןּוא** ;ןהערַּפ
 רעזדנּוא טסואימרַאפ טָאה ריא סָאװ ,ןטּפשמ ןּוא ,ְךייַא ףיוא
 ,טכענק ענייז ןּופ ןגיוא יד ןיא ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןגיוא יד ןיא חיר
 .ןעגרה ּוצ זדנּוא טנַאה רעייז ןיא דרעווש ַא ןּבעג ּוצ
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 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ טרעקעגקירּוצ ךיז השמ טָאהײ
 סָאװּוצ ?קלָאפ ןקיזָאדמעד סטכעלש ּוטסּוט סָאװרַאפ ,טָאג
 - ,ןהערַּפ ּוצ ןעמּוקעג ןיּב ךיא טניז זַא= !?טקישעג ךימ ּוטסָאה רָאג
 טימ רעגרע ךָאנ ךיז רע טײגַאּב ,ןעמָאנ ןייד ןיא ןדער ּוצ
 ןייד ןעװעג ליצמ טינ ּוטסָאה ןייז ליצמ ןּוא ,קלָאפ קומער
 .קלָאפ

 ךיא סָאװ ןעז ּוטסעװ דנּוצַא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה'
 טנַאה רעקרַאטש ַא ךרוד םורָאװ ;ןהערַּפ ּוצ ןָאט לעװ

 טעװ טנַאה רעקרַאטש ַא ךרּוד ןּוא ,ןזָאלקעװַא יז רע טעװ
 ,דנַאל ןייז ןּופ ןּבײרטסױרַא יז רע

 אָרֲאָו
 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי

 ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ןזיװַאּב ךיז ּבָאה ךיא ןּוא* ;הוהי ןיּב ךיא
 ּבָאה הוהי ןעמָאנ ןיימ טימ רעּבָא ,יֵדֵׁש טָאג יװ ,ןבקעי ּוצ ןּוא
 ךיוא ּבָאה ךיא ןּוא* .ייז ּוצ ןענעקרעד טזָאלעג טינ ךיז ךיא
 ,ןַצַנּכ דנַאל סָאד ןּבעג ּוצ יז ,ייז טימ דנּוּב ןיימ טלעטשעגפיוא
 .טניֹוװעג ןירעד ןּבָאה יז סָאװ ,טפַאשניוװ רעייז ןּופ דנַאל סָאד
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ןצכערק סָאד טרעהעג ךיוא ּבָאה ךיא ןּואי
 טכַאדעג ּבָאה ךיא ןּוא ,יײז ןטכענקרַאפ םירצִמ יד סָאװ ,לארׂשי
 ןיּב ךיא :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ גָאז םורדי .דנּוּב ןיימ ןָא
 ןטסַאל יד רעטנוא ןּופ ןעיצסיוהַא ְךייַא לעװ ךיא ןּוא ,הוהי
 ,טפַאשטכענק רעיײיז ןּופ ןייז ליצמ ךייַא לעװ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ
 ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןזיילסיוא ְךייַא לעװ ךיא ןּוא
 רימ ּוצ ןעמענ ְךייַא לעװ ךיא ןּוא* .םיטּפשמ עסיורג טימ ןּוא
 טעװ ריא ןּוא ;טָאג םּוצ ןייז ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ ַא רַאפ
 -סױרַא ךייַא טָאה סָאװ ,טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא זַא ,ןסיװ
 ךייַא לעװ ךיא ןּוא* .םִיַרצִמ ןּופ ןטסַאל יד רעטנּוא ןּופ ןגיוצעג
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 ,יטנַאה ןַימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ןעננערּב
 ךיא ןּוא ,ןבקעי ּוצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ןּבעג ּוצ סע
 .הוהי ןיּב ךיא :ּברַא ןַא רַאפ ךייַא ּוצ ןּבעג סע לעװ

 רעּבָא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערעג ױזַא השמ טָאהי
 ןופ ןּוא טימעג ץרּוק ןּופ ןהשמ ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז
 | .טעּברַא רערעווש

 דער ייגיי :ןנָאז ּוצ יױװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי"
 רעדניק יד ןוָאלקעװַא לָאז רע ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ
 ,טָאג רַאפ טדערעג השמ טָאה* .דנַאל ןייז ןּופ לארׂשי ןּופ
 טרעהענּוצ טינ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ,עז :ןגָאז ּוצ יױזַא
 -רַאפ ּבָאה ךיא זַא ,ןרעהּוצ ךימ הערַּפ טעװ יװ טנייה ,רימ ּוצ
 ?ןּפיל עטּפָאטש

 יז ןּוא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא!*
 ךלמ םעד הערַּפ ּוצ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןלױפַאּב
 דנַאל וי לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעיצצסורַא ידְּכ ,םִיַרְצִמ ןּופ
 .םִיַרצִמ

 יד :רעוייהרעטָאפ ערעייז ןּופ ןטּפױה יד ןענייז סָאד'*
 ןּוא ,ןֹורצֶח ,אּולַּפ ןּוא ,ךֹונַח :רוָכּב סלארׂשי ,ןבּואר ןּופ ןיז
 ןּופ ןיז יד ןּוא= .ןבּואר ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד .ימרַּכ
 ןוא ,רֵחֹוצ ןּוא ,ןיכי ןּוא ,דֵהֹוא ןּוא ,ןימָי ןּוא ,לָאומי :ןענועמש
 .ןועמש ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד .תיִנֲעַנּכ ַא ןּופ ןּוז רעד לּואָש
 :ןטרּוּבעג ערעייז טול ,ןיז סיִוֵל ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא'*
 ןענייז ןּבעל סיול ןּופ ןרָאי יד ןּוא .יִרָרמ ןּוא ,תֶהק ןּוא ,ןֹוׁשרֵג
 ןופ ןיז יד" .רָאי קיסיירד ןּוא ןּביז ןּוא טרעדנוה ןעוועג
 ןיז יד ןּואי* .תוחַּפשִמ ערעייז טיול ,יִעֹמָש ןּוא ,ינבַל :ןענֹושרג
 יד ןּוא .לַאיווע ןּוא ,ןֹורבֶח ןּוא ,רֶהצִי ןּוא ,םָרֹמַע :ןתָהק ןּוֿפ
 ןּוא יירד ןּוא טרעדנּוה ןעװעג ןענייז ןּבעל סעתָהק ןּופ ןרָאי

 .ןרָאװשעג .ה .ד *
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 סָאד .ישּומ ןּוא ,ילחַמ :ןירָרמ ןּופ ןיז יד ןּוא* .רָאי קיסיירד
 א" .ןטרוּבעג ערעײז טױל יוֵל ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז
 יז ןּוא ,ּבײװ ַא רַאפ ןדֶבָכֹוי עמּומ ןייז ןעמונעג ךיז טָאה םֶרּמַע
 סמָרמַע ןּופ ןרָאי יד ןּוא .ןהשמ ןּוא ןענֹרהַא ןרָאּבעג םיא טָאה
 ןוא*! .רָאי קיסיײרד ןּוא ןּביז ןּוא טרעדנּוה ןעװעג ןענייז ןּבעל
 ןּופ ןיז יד ןּוא** .ירכִז ןּוא ,גֶפֶנ ןּוא ,חַרק :ןרָהצִי ןּופ ןיז יד
 ךיז טָאה ןרהַא ןּוא"* .ירתַס ןּוא ,ןָפָצלֶא ןּוא ,לֵאָשימ :ןלַאווע
 ןּופ רעטסעווש יד ,ןבֶדְנימַע ןּופ רעטכָאט יד עַבָשילֶא ןעמונעג
 ןּוא ,ןבֶדָנ ןרָאּבעג םיא טָאה יז ןּוא ,ּבַײװ ַא רַאפ ,ןענֹושחנ
 ןוא ,ריסַא :ןחַרק ןּופ ןיז יד ןּוא= .ןרָמָתיִא ןּוא ,ןרָזָעלָא ,ןאּוהיבַא
 .םיחרק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד .ףֶסָאיבַא ןּוא ,הָנקלֶא
 ןּופ ענייא ןעמונעג ךיז טָאה ןענרהַא ןּופ ןּוז רעד רֶזָעלֶא ןּוא=
 םיא טָאה יז ןּוא ;ּבײװ ַא רַאפ ךיז ןלַאיטּוּפ ןּופ רעטכעט יד
 רעזייהרעטָאפ יד ןּופ ןטּפױה יד ןענייז סָאד .ןסחניּפ ןרָאּבעג
 ןּוא ןרהַא ןענייז סָאד* .תוחּפשמ ערעייז טול םיִיול יד ןּופ
 ןּופ רעדניק יד סױרַא טיצ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה טָאג סָאװ ,השמ
 ןענַײז יז .תונחמ ערעייז טול םִיַרצִמ דנַאל ןּופ לארׂשי
 ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ טדערעג ןּבָאה סָאװ יד סָאד
 סָאד .םִיַרצִמ ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעיצּוצסױרַא ידּכ
 .ןרהא ןּוא השמ ןענייז

 טדערעג טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא ןעוװעג זיא סע ןּוא=
 ױזַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה* ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןהשמ ּוצ
 םִיַרְצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ דער ;הוהי ןיּב ךיא :ןגָאז ּוצ
 :טָאג א טגָאזעג השמ טָאה* .ריד ּוצ דער ךיא סָאװ ץלַא
 ןרעהּוצ הערַּפ טעװ יװ ןּוא ,ןּפיל עטּפָאטשרַאפ ךָאד ּבָאה ךיא
 | ?רימ ּוצ
 טכַאמעג ךיד ּבָאה ךיא ,עז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה' ץ

 ןייז טעװ רעדּורּב ןייד ןרהַא ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ טָאג ַא יװ
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 ריד לעװ ךיא סָאװ ץלַא ןדער טסעװ ּודי .איבנ ןייד
 לָאז רע ,ןהערַּפ ּוצ ןדער טעװ רעדּורּב ןייד ןרהַא ןּוא ,ןלעּפַאּב
 לעװ ךיא ןּוא* .דנַאל ןייז ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןוָאלקעװַא
 ןּוא סנכייצ עניימ ןרעמ לעװ ןּוא ,ץרַאה סהערַּפ ןכַאמ טרַאה
 ּוצ טינ טעװ הערַּפ רעּבָא* .םִיַרצִמ דנַאל ןיא רעדנּוװ עניימ
 ןםִיַרצִמ ףיוא טנַאה ןיימ ןָאטּפױרַא לעװ ךיא ןּוא ,ךייַא ּוצ ןרעה
 ןּופ רעדניק יד ,קלָאפ ןיימ ,תונחמ עניימ ןעיצסױרַא לעװ ןּוא
 יד ןּוא* .םיטּפשמ עסיורג טימ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ,לארׂשי
 -סיוא לעװ ךיא ןעװ ,הוהי ןיּב ךיא זַא ,ןסיװ ןלעװ םירצִמ
 יד ןעיצסױרַא לעװ ןּוא ,םִיַרצִמ ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטש
 .ייז ןשיווצ ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק

 יז טָאה טָאנ יװ ױזַא ;ןָאטעג ױזַא ןרהַא ןּוא השמ ןּבָאה"
 ןַאמ ַא ןעװעג זיא השמ ןּואי .ןָאטעג יז ןּבָאה ױזַא ,ןלױפַאּב
 ןעוו ,רָאי קיצכַא ןּוא ירד ןּופ ןַאמ ַא ןרהַא ןּוא ,רָאי קיצכַא ןּופ
 .ןהערַּפ ּוצ טדערעג ןּבָאה יז

 ּוצ יװַא ,ןענרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ךייַא ןּופ טיג :ןגָאז וצ ױזַא ,ךייַא וצ ןדער טעװ הערַּפ זַאי :ןגָאז
 ּוט ןּוא ,ןקעטש ןייד םענ :ןענֹרהַא ּוצ ןגָאז וטסלָאז ;רעדנּוװ ַא
 .גנַאלש ַא ןרעװ רע טעװ ,ןהערַּפ רַאפ ףרָאװ ַא

 ןּבָאה יז ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ ןעמּוקעג ןרהַא ןּוא השמ ןענייז'"
 ףרָאװ ַא טָאה ןרהַא ןּוא ;ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ,ןָאטעג יױזַא
 ןּוא ,טכענק ענייז רַאפ ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ ןקעטש ןייז ןָאטעג
 .גנַאלש ַא ןרָאװעג זיא רע

 ןּוא ,םיפשכמ יד ןּוא םימכח יד ןפּורעג הערַּפ ךיוא טָאה'י
 טימ ןכיילגסעד ןָאטעג ןּבָאה ,םִיַרצִמ ןּופ םימּוטרַח יד ,ייז ךיוא
 ןָאטעג ףרָאװ ַא ןּבָאה יז ןּוא* .ןצנוק ענעגרָאּברַאפ ערעייז
 רעּבָא ;ןעגנַאלש ןרָאװעג ןענייז יז ןּוא ,ןקעטש ןייז רעכַאלטיא
 .סנקעטש ערעייז ןעננולשעגנייא טָאה ןקעטש סנרהַא
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 טינ טָאה רע ןּוא ,טסעפ ןּבילּבעג זיא ץרַאה סהערַּפ ןּוא-*
 .טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ,יײז ּוצ טרעהעגּוצ

 ,טרַאה זיא ץרַאה סהערַּפ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 רעד ןיא ןהערַּפ ּוצ יינ* .קלָאפ סָאד ןזָאלקעװַא טינ ליװ רע
 םיא ןלעטש ךיז ּוטסעװ ,רעסַאװ םּוצ סױרַא טייג רע ,עז ;ירפ
 -רַאפ זיא סָאװ ןקעטש םעד ןּוא ,ךייט גערּב םייּב ,ןגעקטנַא
 .טנַאה ןייד ןיא ןעמענ ּוטסלָאז ,גנַאלש ַא ןיא ןרָאװעג טרעק
 טָאה ,םירבִע יד ןּופ טָאג רעד ,הוהי :םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּואי*
 יז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד ּוצ טקישעג ךימ
 טרעהענּוצ טינ טסָאה ,עז ןּוא ;רּבדמ רעד ןיא ןעניד רימ ןלָאז
 ,ןסיװ ּוטסעװ טימרעד :טגָאזעג ױזַא טָאג טָאה" .רעהַא ויּב
 ןיימ ןיא סָאװ ןקעטש םעד טימ גָאלש ךיא ,עז :הוהי ןיּב ךיא וַא
 טרעקרַאפ טעװ סע ןּוא ,ךייט ןיא סָאװ רעסַאװ ןפיוא ,טנַאה
 ,ןּברַאטשסױא ןלעװ ךייט ןיא סָאװ שיפ יד ןּואי* .טּולּב ןיא ןרעוו
 ןלעװ םירצִמ יד ןּוא ,ןרעװ ןעקנּוטשרַאפ טעװ ךייט רעד ןּוא
 .ךייט ןסיוא רעסַאװ ןעקנירט ּוצ ןעלקע ךיז

 ןייד םענ :ןענֹרהַא ּוצ גָאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 ןופ ןרעסַאװ יד ףיוא טנַאה ןייד סיוא קערטש ןּוא ,ןקעטש
 ףיוא ןּוא ,ןכייט ערעייז ףיוא ,ןעמָארטש ערעייז ףיוא ,םִיַרצִמ
 ןּופ ןעגנולמַאונָא ערעיײז עלַא ףיוא ןּוא ,ןצכַאזיומעג ערעייז
 טּולּב ןייז לָאז סע ןּוא ;טּולּב ןרעװ ןלָאז יז ןּוא ,רעסַאװ
 ןיא ייס ,םילּכ ענרעצליה ןיא ייס ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא
 .ענרענייטש

 .ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ,ןָאטעג יױװַא ןרהַא ןּוא השמ ןּבָאה*"
 סָאד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,ןקעטש םעד ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא
 יד רַאפ ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןגיוא יד רַאפ ,ךייט ןיא סָאװ רעסַאװ
 ךייט ןיא סָאװ רעסַאװ עצנַאג סָאד ןּוא ;טכענק ענייז ןּופ ןגיוא
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 ךייט ןיא סָאװ שיפ יד ןּוא: .טּולּב ןיא ןרָאװעג טרעקרַאפ זיא
 ,ןרָאװעג ןעקנוטשרַאפ זיא ךייט רעד ןּוא ,ןּברָאטשעגסױא ןענייז
 ;ךייט ןסיוא רעסַאװ ןעקנירט טנעקעג טינ ןּבָאה םיִרצִמ יד ןּוא
 .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא ןעװעג זיא טּולּב סָאד ןּוא

 טימ ןכײלגסעד ןָאטעג םִיַרצִמ ןּופ םימּוטרַח יד ןּבָאה*
 ןּבילּבעג זיא ץרַאה סהערַּפ ןּוא ;ןצנּוק ענעגרָאּברַאפ ערעייז
 טָאה טָאג יװ ױזַא ;ײז ּוצ טרעהענוצ טינ טָאה רע ןּוא ,טסעפ
 -ךײרַא זיא ןּוא טרעקענמוא ךיז טָאה הערַּפ ןּוא* .טדערענ
 .ןצרַאה םּוצ ןעמּונעג טינ סָאד ךיוא טָאה ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןעגנַאגעג
 םּוצ רעסַאװ ךָאנ ךייט םּורַא ןּבָארגעג ןּבָאה םירצִמ עלַא ןּואי
 ןרעסַאװ יד ןּופ ןעקנירט טנעקעג טינ ןּבָאה יז םורָאװ ,ןעקנירט
 -כָאנ ,געט ןּביז ןרָאװעג טליפרעד ןענייז סע ןּוא* .ךייט ןּופ
 .ךייט םעד ןגָאלשעג טָאה טָאג יװ םעד

 גָאז ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ םּוק ;ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ןלָאז יז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא :םיא ּוצ
 טָא ,זָאלקעװַא טינ יז טסליװ ּוד ּבױא ןּואי .ןעניד רימ
 טעװ ךייט רעד ןּוא* .שערפ טימ לּובנ ןצנַאג ןייד ךיא גָאלּפ
 ןיא ןעמּוק ןלעװ ןּוא ,ןײגפױרַא ןלעװ יז ןּוא ,שערפ ןענעמדיו
 ןוא ,טעּב ןייד ףיוא ןּוא ,רעמַאקּפָאלש ןייד ןיא ןּוא ,זיוה ןיײד
 ענייד ןיא ןּוא ,קלָאפ ןייד ףיוא ןּוא ,טכענק ענייד ןּופ זיוה ןיא
 ףיוא יא ,ריד ףיוא יא* .סרעטלּומגײט ענייד ןיא ןּוא ,סנוויוא
 יד ןיײנפורַא ןלעװ ,טכענק ענייד עלַא ףיוא יא ,קלָאפ ןייד
 .שערפ

 קערטש :ןענרהַא ּוצ גָאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ןד
 ףיוא ,ןעמָארטש יד ףיוא ןקעטש ןייד טימ טנַאה ןייד סיוא

 שערפ ףױרַא גנערּב ןּוא ,ןצכַאזיומעג יד ףיוא ןּוא ,ןכייט יד
 ןייז טקערטשעגסיוא טָאה ןרהַא ןּוא .םִיַרצִמ דנַאל ןפיוא
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 -פיֹורַא ןענייז שערפ יד ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןרעסַאװ יד ףיוא טנַאה
 יד ןּבָאה .םִיַרצִמ דנַאל סָאד טקעדַאּב ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 ,ןצנוק ענענרָאּברַאֿפ ערעייז טימ ןכײלנסעד ןָאטעג םִימּוטרַח
 .םִיַרצִמ דנַאל ןפיוא שערפ טכַארּבענפױרַא ןּבָאה יז ןּוא

 טָאה ןּוא ,ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןפּורעג טָאה הערַּפ ןּואּי
 ןּופ ןּוא רימ ןּופ שערפ יד ןָאטּפָא לָאז רע ,הוהי ּוצ טעּב :טגָאזעג
 ןלָאז יז ,קלָאפ סָאד ןוָאלקעװַא לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ ןיימ
 םעד ּבָאה :ןהערַּפ ּוצ טנָאזעג השמ טָאה" .הוהי ּוצ ןטכַאלש
 ןּוא ,ריד רַאפ ןטעּב ךיא לָאז ןעװ ףיוא ;רימ רעּביא דובּכ
 יד ןדיינשרַאפ ּוצ ,קלָאפ ןייד רַאפ ןּוא ,טכענק ענייד רַאפ
 ןלָאז ךייט ןיא רָאנ זַא ,רעזייה ענייד ןּופ ןּוא ,ריד ןּופ שערפ
 רע טָאה .ןגרָאמ ףיוא :טרעפטנעעג רע טָאהי ?ןּבײלּב יז
 ַאזַא ָאטינ זַא ,ןסיװ טסלָאז ידּכ !טרָאװ ןייד יװ ױזַא :טגָאזעג
 ,ריד ןּופ ןָאטּפָא ךיז ןלעװ שערפ יד ןּואי .טָאג רעזדנּוא הוהי יװ
 ;קלָאפ ןייד ןּופ ןּוא ,טכענק ענייד ןּופ ןּוא ,רעזייה ענייד ןּופ ןּוא
 .ןּביײלּב יז ןלעװ ךייט ןיא רָאנ

 השמ ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןעננַאנעגסױרַא ןרהַא ןּוא השמ ןענייזי
 -פױרַא טָאה רע סָאװ שערפ יד ןגעו ןּופ טָאג ּוצ ןעירשעג טָאה
 טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא" .ןהערַּפ ףיוא ןָאטעג
 ,רעזייה יד ןּופ ןּברָאטשעגסױא ןענייז שערפ יד ןּוא ,ןהשמ ןּופ
 -פיונּוצ יז טָאה עמ ןּוא"* .רעדלעפ יד ןּופ ןּוא ,ןפיוה יד ןּופ
 ןעקנּוטשרַאּפ זיא דנַאל סָאד ןּוא ,סנפיוה ףיוא סנפיוה טרַאשעג
 .ןרָאװעג

 "רעד ַא ןרָאװעג זיא סע זַא ,ןעזעג טָאה הערַּפ יװ ןּוא'י
 טָאה ןּוא ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טרַאה רע טָאה יװַא ,גנורעטכײל
 .טדערעג טָאה טָאג יו יױזַא ;יײז ּוצ טרעהעגּוצ טינ

 קערטש :;ןענֹרהַא ּוצ גָאז :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאה טָאג ןּוא"
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 רע ןּוא ,דרע רעד ןּופ ּביױטש םעד גָאלש ןּוא ,ןקעטש ןייד סיוא
 יז ןּבָאה= .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא רעפיצעגמוא ןרעװ לָאז
 טימ טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה ןרהַא ןּוא ;ןָאטעג ױזַא
 ,דרע רעד ןּופ ּביױטש םעד ןנָאלשעג טָאה רע ןּוא ,ןקעטש ןייז
 ףיוא ןּוא ןשטנעמ ףיוא רעפיצעגמּוא ןרָאװעג זיא סע ןּוא
 ןרָאװעג יא דרע רעד ןּופ ּבױטש רעצנַאג רעד ;תומהּב
 ןּבָאה םימּוטרַח יד ןּוא* .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא רעפיצעגמוא
 -סױרַא ןצנּוק ענעגרָאּברַאפ ערעײז טימ טעּברַאעג ןכיילגסעד
 ןּוא .טנעקעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא ,רעפיצעגמּוא ןעגנערּבוצ
 .תומהּב ףיוא ןּוא ןשטנעמ ףיוא ןעװעג ויא רעפיצעגמוא סָאד
 טָאג ןּופ רעגניפ ַא :ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה םימּוטרַח יד ןּואי
 רע ןּוא ,טסעפ ןּבילּבעג ויא ץרַאה סהערַּפ רעּבָא .סָאד ויא
 .טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ;ײז ּוצ טרעהעגּוצ טינ טָאה

 ,ירפ רעד ןיא ךיז רעדעפ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי*
 ,רעסַאװ םּוצ סױרַא טייג רע ,עז ;ןהערַּפ רַאפ ךיז לעטש ןּוא
 ןיימ קעװַא זָאל :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא :םיא ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז
 קעװַא טינ טוָאל ּוד ּביױא םורָאװ'* .ןעניד רימ ןלָאז יז ,קלָאפ
 ,טכענק ענייד ףיוא ןּוא ,ריד ףיוא ןָא ךיא קיש טָא ,קלָאפ ןיימ
 ןּוא ,ןגילפ שימעג ַא ,רעזייה ענד ןיא ןּוא ,קלָאפ ןייד ףיוא ןּוא
 שימעג םעד טימ ןרעװ טליפעגנָא ןלעװ םִיַרצִמ ןּופ רעזייה יד
 ךיא ןּוא* .ריא ףיוא ןענייז יז סָאװ דרע יד ךיוא ןּוא ,ןגילפ
 ןיימ סָאװ ,ןָשֹוג דנַאל סָאד גָאט םענעי ןיא ןרעדנוװּפָא לעװ
 ןטרָאד לָאז ןגילפ שימעג סָאד וַא ,ןירעד ףיוא ךיז טלַאה קלָאפ
 ןואי" .דנַאל ןיא ןיּב ,הוהי ,ךיא וַא ,ןסיװ טסלָאז ידּכ ,ןייז טינ
 ןשיװצ ןּוא קלָאפ ןיימ ןשיװצ גנודײשּפָא ןַא ןכַאמ לעװ ךיא
 .ןכייצ רעקיזָאדרעד ןעשעג טעװ ןגרָאמ ףיוא .קלָאפ ןייד

 טכידעג ַא ןעמּוקעג זיא סע ןּוא :ןָאטעג ױזַא טָאה טָאג ןּוא"
 ,טכענק ענייז ןּופ זיוה ןיא ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ זיוה ןיא ןגילפ שימענ
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 ןרָאװעג טסיװרַאפ זיא דנַאל סָאד .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא ןּוא
 .ןגילפ שימעג םעד ןגעוװ ןּופ

 :טגָאועג טָאה ןּוא ,ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןפורעג הערַּפ טָאה'י
 :טגָאזעג השמ טָאה" .דנַאל ןיא טָאנ רעיא ּוצ טכַאלש טייג
 ןּופ טייקידרעװמּוא יד םורָאװ ,ןָאט ּוצ יװַא טכער טינ זיא סע
 רימ זַא ,עז ;טָאג רעזדנּוא הוהי ּוצ ןטכַאלש רימ ןלעװ םירצִמ יד
 ערעייז רַאפ םירצִמ יד ןּופ טייקידרעװמּוא יד ןטכַאלש ןלעװ
 סנעװ געט יירד* ?ןענייטשרַאפ טינ זדנוא יז ןלעװ יצ ,ןגיוא
 ּוצ ןטכַאלש ןלעװ רימ ןּוא ,רּבדמ רעד ןיא ןייג רימ ןלעװ
 הערַּפ טָאה=* .ןסייה ודנּוא טעװ רע יװ יװַא ,טָאג רעזדנּוא הוהי
 ּוצ ןטכַאלש טלָאז ריא ,ןוָאלקעװַא ךייַא לעװ ךיא :טגָאזעג
 ריא טלָאז טײװ רעייז רָאנ ,רּבדמ רעד ןיא טָאג רעײַא הוהי
 יג ךיא ,עז :טגָאזעג השמ טָאה= .רימ רַאפ טעּב .ןייג טינ
 ןגילפ שימעג סָאד זַא ,הוהי ּוצ ןטעּב לעװ ןּוא ,ריד ןּופ סױרַא
 ןּופ ןּוא ,טכענק ענייז ןּופ ,ןהערַּפ ןּופ ןָאטּפָא ןגרָאמ ךיז לָאז
 טינ ,טעּפשעג ןכַאמ רעדיװ טינ הערַּפ רעּבָא לָאז ;קלָאפ ןייז
 ..הוהי ּוצ ןטכַאלש ּוצ קלָאפ סָאד ןוָאלּוצקעװַא

 ןטעּבעג טָאה ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןעננַאגעגסױרַא זיא השמ ןּואי*
 ,ןהשמ ןּופ טרָאװ סָאד יו יוװַא ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא" .טָאג ּוצ
 ענייז ןּופ ,ןהערַּפ ןּופ ,ןגילפ שימעג סָאד ןָאטעגּפָא טָאה ןּוא
 .ןּבילּבעג זיא עקיצניײא ןַא טינ ;קלָאפ ןייז ןּופ ןּוא ,טכענק

 ןייז טכַאמעג טרַאה לָאמ סָאד ךיוא טָאה הערַּפ רעּבָא*
 .קלָאפ סָאד ןוָאלעגקעװַא טינ טָאה ןּוא ,ץרַאה

 דער ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ םּוק :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי יה
 ;םירבִע יד ןּופ טָאג רעד ,הוהי טנָאזעג טָאה יװַא :םיא ּוצ

 ּוד ּביוא םורָאװ" .ןעניד רימ ןלָאז יז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל
 טעװ ,עזי ,רעטײװ ךָאנ יז טסלַאה ןּוא ,ןזָאלקעװַא טינ טסליװ
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 יד ףיוא ,דלעפ ןיא סָאװ יפ ןייד ףיוא ןייז טָאג ןּופ טנַאה יד
 ,רעדניר יד ףיוא ,ןעלמעק יד ףיוא ,ןעלזייא יד ףיוא ,דרעפ
 טעװ טָאג ןּוא* .הפנמ ערעוװש רעיײז ַא ;ףָאש יד ףיוא ןּוא
 ןּופ יפ םעד ןשיװצ ןּוא לארׂשי ןּופ יפ םעד ןשיװצ ןרעדנװּפָא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא ןּופ ןּוא ,םִיַרצִמ
 יױזַא ,טייצ ַא טכַאמעג טָאה טָאג ןּוא* .ןּברַאטש טשינרָאג טעװ
 .דנַאל ןיא ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טָאג טעװ ןגרָאמ :ןגָאז ּוצ

 סָאד ןּוא ,ןגרָאמ ףיוא ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג טָאה טָאג ןּואי
 יפ םעד ןּופ רעּבָא ,ןּברָאטשעגסױא זיא םִיַרצִמ ןּופ יפ עצנַאנ
 .ןּברָאטשעג טינ סקיצנייא ןַא זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 זיא לארׂשי ןּופ יפ םעד ןּופ טשרע ,טקישעג טָאה הערַּפ ןּואי
 ץרַאה סהערַּפ רעּבָא .ןּברָאטשעג טינ סקיצנײא ןַא לָאמּוצ
 .קלָאפ סָאד ןוָאלעגקעװַא טינ טָאה רע ןּוא ,טרַאה ןּבילּבעג זיא

 . טמענ :ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 / השמ ןּוא ,ןװױאכלַאק ַא ןּופ ׁשַא סנפיוה עלּופ ערעיַא ךייַא

 .ןהערַּפ ןּופ ןגיוא יד רַאפ ,למיה ןגעקַא ןָאט ףרָאװ ַא סע לָאז
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ּביוטש ּוצ ןרעװ טעװ סע ןּואי
 ףיוא ,ןרעטָאלּב ןיא סיוא טגָאלש סָאװ דנירג ַא ןרעװ ןּוא
 .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא ,תומהּב ףיוא ןּוא ןשטנעמ

 ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןװױאכלַאק ַא ןּופ שַא ןעמונעג יז ןּבָאה'"
 ןָאטעג ףרָאװ ַא סע טָאה השמ ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ טלעטשעג
 סיוא טגָאלש סָאװ דנירג ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,למיה ןגעקַא

 / יד ןּוא" .תומהּב ףיוא ןּוא ןשטנעמ ףיוא ,ןרעטָאלּב ןיא
 םעד ןגעװ ןּופ ןהשמ רַאּפ ןייטש טנעקעג טינ ןּבָאה םימּוטרַח

 וו ר יאיר 7 6 4 {א-

 = "סי" שי

 יימירט-ןיא

 . יװ ױזַא םימּוטרַח יד ףיוא ןעװעג זיא דנירג רעד םורָאװ ,דנירג

 .םִיַרצִמ ץנַאג ףיוא
 רע ןּוא ,ץרַאה סהערַּפ טכַאמעג טסעפ טָאה טָאג רעּבָאי
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 .ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ;ײז ּוצ טרעהעגוצ טינ טָאה

 ,ירפ רעד ןיא ךיז רעדעפ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי*
 טנָאזעג טָאה יװַא :םיא ּוצ גָאז ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ ךיז לעטש ןּוא
 ןלָאז יז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל :םירבִע יד ןּופ טָאג רעד הוהי
 ןגָאלּפ עניימ עלַא ןָא ךיא קיש לָאמ סָאד לייוו'+ .ןעניד רימ
 ידּכ ,קלָאפ ןייד ףיוא ןּוא ,טכענק ענייד ףיוא ,אפּוג ריד ףיוא
 רעצנַאג רעד ףױא ךיא יװ ַאזַא ָאטינ זַא ,ןסיװ טסלָאז
 ,טנַאה ןיימ טקערטשעגסיוא דנּוצַא טלָאװ ךיא םורָאװ= .דרע
 ּוד זַא ,הפנמ ַא טימ קלָאפ ןייד ןּוא ךיד ןגָאלשעג טלָאװ ןּוא
 םּורד רָאנ ןּואי* .דרע רעד ןּופ ןרָאװעג טגיליטרַאפ טסלָאװ
 ,חֹוּכ ןיימ ןזײװ ּוצ ריד ידּכ ,ןײטשַאּב טוָאלעג ךיד ךיא ּבָאה
 רעצנַאג רעד רעּביא ןעמָאנ ןיימ ןלייצרעד לָאז עמ ידּכ ןּוא
 ייֵז ,קלָאפ ןיימ ןגעקַא ךיז ּוטסּבײהרעד ץלַא ךָאנ" .דרע
 רעד ןיא ןגרָאמ ןענעגער ךַאמ ךיא ,עזי* .ןוָאלּוצקעװַא טינ
 ןיא ןעוועג טינ זיא רע יװ ַאזַא סָאװ ,לגָאה ןרעווש ַא רעייז טייצ
 ןּוא ןרָאװעג טסעפטנורגעג זיא יז סָאװ גָאט םעד ןּופ םִיַרצִמ
 ץלַא ןּוא ,יפ ןייד ןּבײרטנײרַא קיש דנּוצַא ןּוא" .דנוצַא זיּב
 סָאװ המהּב ןּוא שטנעמ רעדעװטעי ;דלעפ ןיא טסָאה ּוד סָאװ
 ןרעװ ןעמּונעגנײרַא טינ טעװ ןּוא ,דלעפ ןיא ןעניפעג ךיז טעװ
 ןלעװ יז ןּוא ,לגָאה רעד ןרעדינ יז ףיוא טעװ ,זיוה ןיא
 .ןּברַאטש

 רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה סָאװ רעניד סהערַּפ ןּופ רעד"
 יפ ןייז ןּוא טכענק ענייז ןענירטנַא טכַאמעג טָאה ,טרָאװ סטָאג
 ףיוא ץרַאה ןייז ןָאטעג טינ טָאה סע רעװ ןּוא* .רעזייה יד ןיא
 ןיא יפ ןייז ןּוא טכענק ענייז ןזָאלעגרעּביא טָאה ,טרָאװ סטָאג
 .דלעפ

 .טנַאה ןייד סיוא קערטש :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
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 ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא לגָאה ַא ןרעװ לָאז ןּוא ,למיה ןגעקַא
 ןּופ רעכַאטײרק עלַא ףיוא ןּוא ,תומהּב ףיוא ןּוא ,ןשטנעמ ףיוא
 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ,דלעפ

 ןּוא ,למיה ןנעקַא ןקעטש ןייז טקערטשעגסיוא השמ טָאהי
 -ּפָארַא זיא רעייפ ַא ןּוא ,לנָאה ןּוא ןרענּוד ןּבעגעג טָאה טָאג
 ַא ןענעגער טכַאמעג טָאה טָאג ןּוא ;דרע רעד ףיוא ןעגנַאגעג
 ַא טימ ,לגָאה ַא ןעװעג ויא סע ןּוא=* .םִיַרצִמ דנַאל ןפיוא לנָאה
 סָאװ ,רערעװש ַא רעייז ,לנָאה ןטימ ןיא רעייפ ןקירעקַאלפ
 סע טניז ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא ןעװעג טינ זיא רע יװ ַאזַא
 ןגָאלשעגניַא טָאה לנָאה רעד ןּוא* .קלָאפ םּוצ ןרָאװעג זיא
 ןשטנעמ ַא ןּופ ,דלעפ ןפיוא סָאװ ץלַא םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא
 טָאה דלעפ ןּופ ץכַאטײרק רעדעװטעי ךיוא ;המהּב ַא ויּב
 טָאה דלעפ ןּופ םיוּב רעדעװטעי ןּוא ,ןגָאלשעגסױא לגָאה רעד
 ןענייז ןטרָאד סָאװ ,ןָשֹוג דנַאל ןיא רָאנ* .ןכָארּבעצ רע
 .ןעוװעג טינ לגָאה ןייק זיא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעװעג

 ןּוא ,ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןפּורעג ןּוא טקישעג הערַּפ טָאהי
 הוהי ;לָאמ סָאד טקידניזעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע
 .טכערענמּוא ןענייז קלָאפ ןיימ ןּוא ךיא ןּוא ,טכערעג זיא
 רעד ןּוא טָאג ןּופ ןרענוד יד נּונעג ןייז לָאז ןּוא ,הוהי ּוצ טעּבי
 טינ רעמ טעװ ריא ןּוא ,ןזָאלקעװַא ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,לנָאה
 ןּופ סױרַא יג ךיא יװ :טגָאזעג םיא ּוצ השמ טָאה* .ןּבײלּב
 יד ןלעװ ;הוהי ּוצ טנעה עניימ ןטײרּפשסױא ךיא לעװ ,טָאטש
 ידּכ ;ןייז טינ רעמ טעװ לגָאה רעד ןּוא ,ןרעהפיוא ןרענּוד
 ענייד ןּוא ּוד ןּואי .דרע יד טרעהעג הוהי ּוצ זַא ןסיװ טסלָאז
 טָאג רַאפ ארֹומ טינ ץלַא ךָאנ טָאה ריא זַא ,סייוו ךיא--טכענק/

 .הוהי
 ןגָאלשענסױא ןענייז טשרעג רעד ןּוא סקַאלפ רעד ןּואיי

 רעד ןּוא ,גנַאז ןיא ןעוװעג זיא טשרעג רעד םורָאװ ,ןרָאװעג !
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 ץיײװלקנוט רעד ןּוא ץײװ רעד רעּבָא** .גנּואילּב ןיא סקַאלפ
 .קיטייצ טעּפש ןרעװ יז לײװ ,ןרָאװעג ןגָאלשענסױא טינ ןענייז

 ,טָאטש ןסיוא ןהערַּפ ןּופ ןעננַאנעגסױרַא זיא השמ ןואי
 ןרענּוד יד ןּוא ,טָאג ּוצ טנעה ענייז טײרּפשעגסױא טָאה ןּוא
 רעמ טָאה ןגער רעד ןּוא ,טרעהעגפיוא ןּבָאה לגָאה רעד ןּוא
 .דרע רעד ףיוא ןסָאנעג טינ

 לגָאה רעד ןּוא ןגער רעד זַא ,ןעזעג טָאה הערַּפ יו ןּוא*
 רעטײװ רע טָאה ױזַא ,טרעהענפיוא ןּבָאה ןרענּוד יד ןּוא
 ענייז ןּוא רע ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טרַאה טָאה ןּוא ,טקידניזעג
 רע ןּוא ,טסעפ ןּבילּבעג ויא ץרַאה סהערַּפ ןּוא= .טכענק

 טָאג יװ ױזַא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןוָאלענקעװַא טינ טָאה !
 .ןהשמ ךרּוד טדערעג טָאה !

 אֹּב

 םורָאװ ,ןהערַּפ ּוצ םּוק :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי 'ו !
 ןופ ץרַאה סָאד ןּוא ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טרַאה ּבָאה ךיא =
 ןשיװצ סנכייצ עקיזָאד עניימ ןָאט לָאז ךיא ידּכ ,טכענק ענייז !

 ,ןוז ןייד ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןלייצרעד טסטא ידּכ ןּואי ;םיא|
 עניימ ןּוא ,םִיַרצִמ ןָאטעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןּוז סנּוז ןייד ןּופ ןּוא !

 ,ןסיװ טלָאז ריא ןּוא ;ײז ןשיװצ טכַאמענ ּבָאה ךיא סָאװ סנכייצ
 .הוהי ןיּב ךיא זַא

 ןּבָאה יז ןּוא ,ןהערַּפ ֹוצ ןעמּוקעג ןרהַא ןּוא השמ ןענייזי
 ;םירבִע יד ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ
 קעװַא זָאל ?רימ רַאפ ןנייּב ןלעװ טינ ךיז ּוטסעװ ןענַאװ זיּב
 טינ טסליװ ּוד ּביוא םורָאװ* .ןעניד רימ ןלָאז יז ,קלָאפ ןיימ
 ןיא קירעשיײיה ַא ןגרָאמ ךיא גנערּב טָא ,קלָאפ ןיימ ןוָאלקעװַא
 רעד ןּופ קילּבנָא םעד ןקעדרַאפ טעװ רע ןּוא* .לּובְג ןַײד |



 (סיפאי ַאּב ,תֹומש 26

 טעװ רע ןּוא ;דדע יד ןעזסױרַא ןענעק טינ טעװ עמ זַא ,דרע
 ןּבילּבעג זיא ךייַא סָאװ ,גנּונירטנַא רעד ןּופ טשער םעד ןסעפיוא
 סָאװ םיוּב רעדעװטעי ןסעפיוא טעװ ןּוא ,לגָאה םעד ןּופ
 ןרעװ ןלעװ טליּפעגנָא ןּוא* .דלעפ ןפיוא ְךייַא ייּב טסקַאװ
 יד ןּוא ,טכענק עניײד עלַא ןּופ רעוייה יד ןּוא ,רעויײה ענייד
 ענייד ןּוא ןרעטלע עניײד סָאװ ;םִיַרצִמ ץנַאג ןּופ רעזייה
 יז סָאװ ,גָאט םעד ןּופ ןעזעג טינ ןּבָאה ןרעטלע סנרעטלע
 רע ןּוא--גָאט ןקיטנייה זיּב ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןעוועג ןענייז
 .ןהערַּפ ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןּוא ,טרעקענמּוא ךיז טָאה

 טעװ ןענַאװ ויּב :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק סהערַּפ ןּבָאהי
 יד קעװַא זָאל ?גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז ודנּוא רעקיזָאדרעד
 טינ ּוטסײװ ְךָאנ יצ .טָאג רעייז הוהי ןעניד יז ןלָאז ןּוא ,טייל
 ?רעטנּוא טייג םִיַרצִמ זַא

 ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ טרעקעגמּוא ןעמ טָאה;
 רעװ רעּבָא ;טָאג רעייַא הוהי טניד טייג :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע
 ערעודנוא טימ :טגָאזעג השמ טָאה" ?רעיג יד ןענייז רעו ןּוא
 ןיז ערעזדנּוא טימ ;ןייג רימ ןלעװ עטלַא ערעזדנּוא טימ ןּוא עגנוי
 טימ ןּוא ףָאש ערעזדנּוא טימ ,רעטכעט ערעודנוא טימ ןּוא
 זיא הוהי ּוצ בוט-םוי ַא םורָאװ ;ןייג רימ ןלעװ רעדניר ערעזדנּוא
 ,ךייַא טימ ןייז ױזַא הוהי לָאז :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה"* .זדנואייּב
 זַא ,טעז !ןטניזעג ערעייַא טימ ןוָאלקעװַא ךייַא לעװ ךיא יװ
 טייג !יױזַא טינ* .קוקסױא ןיא סטכעלש סעּפע טָאה ריא
 ךָאד זיא סָאד םורָאװ ,הוהי טניד ןּוא רענעמ ריא טשרָאקַא
 רַאפ ןּופ ןּבירטעגסױרַא יז טָאה עמ ןּוא-.טגנַאלרַאּפ ריא סָאװ
 "2 .ןהערַּפ

 ןפיוא טנַאה ןייד סיוא קערטש :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאהי*
 ןינפױרַא טעװ רע ןּוא ,קירעשייה םעד ןגעװ םִיַרצִמ דנַאל
 ץכַאטײרק רעדעװטעי ןסעפיוא טעװ ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןפיוא
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 .ןוָאלעגרעּביא טָאה לנָאה רעד סָאװ ץלַא ,דרע רעד ןופ
 דנַאל ןפיוא ןקעטש ןייז טקערטשענסיױא טָאה השמ ןּוא;*

 םענעי דנַאל ןפיוא טניוו-חרזמ ַא ןּבירטעג טָאה טָאג ןּוא ,םִיַרְצִמ
 ,ןגרָאמירפ ןרָאװעג זיא סע יװ ;טכַאנ עצנַאג יד ןּוא גָאט ןצנַאג
 ןוא* .קירעשייה םעד ןגָארטעגגָא טניוו"חרומ רעד טָאה ױזַא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאנ ןפיוא ןעגנַאנעגפױרַא זיא קירעשיײה רעד
 םִיַרצִמ ןּופ לּובג ןצנַאנ םעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ןּוא
 ,רע יװ קירעשיײיה ַאזַא ןעװעג זיא םיא רַאפ טינ ;רעװש רעייז
 םעד טקעדרַאפ טָאה רע ןּוא* .ַאַא ןייז טעװ םיא ךָאנ טינ ןּוא
 רעטצניפ ויא דרע יד ןּוא ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ קילּבנָא
 ןופ ץכַאטײרק רעדעװטעי ןסעגענפיוא טָאה רע ןּוא ;ןרָאװעג
 לנָאה רעד סָאװ ,םיוּב ןּופ טכּורפ רעדעװטעי ןוא ,דרע רעד
 ַא ןּופ סנירג ןייק ןבילּבעג טינ זיא סע ןּוא ;ןזָאלעגרעּביא טָאה
 דנַאל ןצנַאנ ןיא דלעפ ןּופ ץכַאטײרק ַא ןּופ רעדָא םיוּב
 - .םִיַרצִמ

 טָאה ןּוא ,ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ךינ ףיוא ןפורעג הערַּפ טָאה* =
 .ךייַא ּוצ ןּוא ,טָאג רעייַא הוהי ּוצ טקידניזעג ּבָאה ךיא :טנָאזעג
 ,לָאמ סָאד זיולּב אטח ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,ּבינרַאפ דנּוצַא ןּואי
 רָאנ רימ ןּופ ןָאטּפָא לָאז רֶע ,טָאג רעיא הוהי ּוצ טעּב ןּוא
 .טסעּפ עקיזָאדיד

 ּוצ ןטעּבעג טָאה ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא'*
 ,טניוו-ברעמ ןקרַאטש ַא רעייז טרעקרַאפ טָאה טָאג ןּוא* .טָאנ
 -ךײרַא םיא טָאה ןּוא ,קירעשייה םעד ןגָארטעגקעװַא טָאה סָאװ
 ןּבילּבעג זיא יא רעקיצנייא ןַא טינ ;ףּוס-םי ןיא טּפּוטשעג
 .םִיַרצִמ ןּופ לױבג ןצנַאג ןיא

 רע ןּוא ,ץרַאה סהערַּפ טכַאמענ טסעפ טָאה טָאג רעּבָא=
 .לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןוָאלעגקעװַא טינ טָאה

 טנַאה ןייד סיוא ( קערטש :ןהשמ ּוצ טנָאועג טָאה טָאנ ןּואי
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 דנַאל ןרעּביא שינרעטצניפ ַא ןרעװ לָאז ןּוא ,למיה ןגעקַא
 .שינרעטצניפ יד ןּפַאטנָא ןענעק לָאז עמ זַא ,םִיַרצִמ

 ןּוא ,למיה ןגעקַא טנַאה ןייז טקערטשעגסױא השמ טָאהיי
 םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא שינרעטצניפקָאטש ַא ןעװעג זיא סע
 יז ןּוא ,ןעועג טינ ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ייז= .געט יירד
 .געט ירד טרָא ןייז ןּופ ןּביױהעגפיוא טינ רענייק ךיז ןּבָאה
 ןיא קיטכיל ןעװעג זיא לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא יײּב רעּבָא
 .רעטרעניֹוװ ערעייז

 טניד טייג :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןהשמ ןפורעג הערַּפ טָאה;י
 יּפָא ךיז ןלָאז רעדניר ערעײַא ןּוא ףָאש ערעײַא רָאנ ;הוהי
 השמ טָאה* .ךייַא טימ ןייג ךיוא ןלָאז ןטניזעג ערעייַא ;ןלעטש
 -דנַארּב ןּוא רעפּפָאטכַאלש ןּבעגטימ ודנּוא טסּומ ּוד יא :טגָאועג
 יא** ,טָאג רעזדנוא הוהי ּוצ ןייז בירקמ ןלָאז רימ ידּכ ,רעפּפָא
 -רעּביא לָאז יולק ַא טינ ;ודנּוא טימ ןיינטימ זּומ יפ רעזדנּוא
 הוהי ןעניד ּוצ ףיוא ןעמענ רימ ןלעװ ןּופרעד םורָאװ ;ןּבײלּב
 ןפרַאד ןלעװ רימ סָאװ טימ טינ ןסײװ רימ ןּוא ;טָאג רעזדנּוא
 .ןיהַא ןעמּוק רימ זיּב ,הוהי ןעניד

 רע ןּוא ,ץרַאה סהערַּפ טכַאמעג טסעפ טָאה טָאג רעּבָאי
 םיא ּוצ טָאה הערַּפ ןּוא= .ןוָאלקעװַא טלָאװעג טינ יז טָאה
 טינ םינּפ ןיימ רעמ טסלָאז ,ךיז טיה ;רימ ןּופ קעװַא יג :טנָאזעג
 ּוטסעװ ,םינּפ ןיימ טסעז ּוד סָאװ גָאט םעד ןיא םורָאװ ,ןעז
 ;טדערעג קיטכיר טסָאה :טגָאזעג השמ טָאה" .ןּברַאטש
 .ןעז טינ םינּפ ןיד רעדיװ רעמ לעװ ךיא

 ךיא לעװ גָאלּפ ןייא ךָאנ :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי אי
 טעװ ךָאנרעד ,םִיַרצִמ ףיוא ןּוא ןהערַּפ ףיוא ןעגנערּב

 טעװ ,קעװַא ךייַא טזָאל רע זַא ;ןענַאד ןּופ ןזָאלקעװַא ךייַא רע
 דער* .ןענַאד ןּופ ןּבײרטסױרַא ןצנַאג ןיא קידנּבײרט ךייַא רעד
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 רעכַאלטיא ןעײלטנַא ןלָאז יז ,קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא טשרָאקַא
 ןכַאז ענרעּבליז ,עטרבח ריא ןּופ עכַאלטיא ןּוא ,רבח ןייז ןּופ
 .ןכַאז ענרעדלינ ןּוא

 ןּופ ןגיוא יד ןיא ןח קלָאפ םעד ןּבענעג טָאה טָאג ןּואי
 דנַאל ןיא סיורג רעייז ןעוװעג השמ ןַאמ רעד זיא ךיוא .םִיַרצִמ
 ןופ ןגיוא יד ןיא ןּוא ,טכענק סהערַּפ ןּופ ןגיוא יד ןיא ,םִיַרְצִמ
 .קלָאפ

 םּורַא :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא :טגָאזעג טָאה השמ ןּואי
 טעװ סע ןּוא* ;םִיַרצִמ ןשיװצ ןײגסױרַא ךיא לעװ טכַאנ עּבלַאה
 רוָכֹּב םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא רוָכּב רעדעװטעי ןּברַאטש
 ןּופ רוָכּב םעד ויּב ,ןָארט ןייז ףיוא ןציז ףרַאד סָאװ ןהערַּפ ןּופ
 רעדעװטעי ךיוא ;רענײטשלימ יד רעטניה סָאװ טסניד רעד
 ןיא יירשעג סיורג ַא ןרעװ טעװ סע ןּוא" .המהּב ַא ןּופ רוָכּב
 טעװ ַאזַא ןּוא ,ןעװעג טינ זיא ַאזַא סָאװ ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג
 ַא טעװ לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןגעק רעּבָאי .ןייז טינ רעמ
 ַא ןגעק ייס ,ןשטנעמ ַא ןגעק ייס ,גנּוצ ןייז ןפרַאש טינ טנּוה
 םִיַרצִמ ןשיװצ ּפָא טדייש הוהי זַא ,ןסיװ טלָאז ריא ידּכ ;המהּב
 ןלעװ ענייד טכענק עקיזָאדיד עלַא ןּוא* .לארׂשי ןשיווצ ןּוא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ ןקּוּב ךיז ןלעװ ןּוא ,רימ ּוצ ןרעדינּפָארַא
 -כָאנ ןּוא;ריד רעטניה סָאװ קלָאפ ןצנַאנ ןייד טימ ּוד ,סױרַא יג
 ןהערַּפ ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא רע ןּוא--ןײנסױרַא ךיא לעװ םעד
 .ןרָאצמירג ןיא

 ןרעהּוצ טינ טעװ הערַּפ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ןוא" .םִיַרצִמ דנַאל ןיא רעדנּוװ עניימ ןרעמ ּוצ ידּכ ;ךייַא ּוצ
 רַאפ רעדנּוװ עקיזָאדיד עלַא ןָאטעג ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ
 ןּוא ,ץרַאה סהָערַּפ טכַאמעג טסעפ טָאה טָאג רעּבָא ;ןהערַּפ
 .דנַאל ןייז ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןוָאלעגקעװַא טינ טָאה רע
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 דנַאל ןיא ןענרהא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי בי
 ןייז ךייַא לָאז שדֹוח רעקיזָאדרעדי :ןגָאז ּוצ ױזַא, םִיַרצִמ

 רָאי ןּופ םישדח יד ןּופ רעטשרע רעד ;םישדזח ןּופ ּבײהנָא רעד
 ,לארׂשי ןּופ הדע רעצנַאג רעד ּוצ דער* .ןייז ךייַא רע לָאז
 יז ןלָאז ,שדֹוח ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ;ןגָאז ּוצ יװַא
 םַאל ּוצ ,ויוהרעטָאפ ַא רַאפ םַאל ּוצ ןעמענ ךיז רעכַאלטיא
 קיצניװ ּוצ זיא טניזעגזיוה סָאד ּביוא ןּוא* .טניזעגזױה ַא רַאפ
 ןייז ּוצ טנָאנ זיִא סָאװ ןכש ןייז טימ ןעמענ רע לָאז ,םַאל ַא רַאפ
 טלָאז ןסע ןייז קילדעוװ ןכַאלטיא ;תושפנ לָאצ רעד טול ,זיוה
 רָאי ַא רֵכָז ַא ,רעלעפ ַא ןָא םַאל ַא* .םַאל ןפיוא ןלייצ ריא
 ריא טלָאז ןגיצ ןּופ רעדָא ןסּפעש ןּופ ;ןייז ךייַא סע לָאז ,טלַא
 ןטנצרעפ ןזיּב גנוטיהּפָא ןיא ןייז ךייַא ייּב לָאז רע ןּוא" .ןעמענ
 ןופ גנּולמַאזנייַא עצנַאג יד ןּוא ,שדֹוח ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט
 ןוא  .טנװָא ןגעק ןטכעש םיא לָאו לארׂשי ןּופ הדע רעד
 עדייּב ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא טּולּב םעד ןּופ ןעמענ ןלָאז יז
 סָאװ רעזייה יד ףיוא,לדיטשרעּביױא םעד ףיוא ןּוא ,ךאלדיטשייּב
 ןיא שיילפ סָאד ןסע ןלָאז יז ןּוא* .ייז ןיא ןסע םיא ןלעװ יז
 טימ ןּוא תוצמ טימ ;רעיײפ ןפיוא ןטָארּבעג ,טכַאנ רעקיזָאדרעד
 ןסע טינ טלָאז ריאי .ןסע סע יז ןלָאז רעכַאטײרק ערעטיּב
 ןיא טכָאקענּפָא ,טכָאקעג רעדָא ,ןטָארּבעג ּבלַאה םיא ןּופ
 ינק ענייז טימ ּפָאק ןייז ;רעיײפ ןפיוא ןטָארּבעג טרעיינ ,רעסַאװ
 ןּופ ןזָאלרעּביא טינ טלָאז ריא ןּואי* .דייװעגניא ענייז טימ ןּוא
 זיּב םיא ןּופ ןּביײלּברעביא טעװ סָאװ ןּוא ,ירפ רעד ןיא זיּב םיא
 ױזַא ןּואי* .ןענערּברַאפ רעייפ ןיא ריא טלָאז ,ירפ רעד ןיא
 ףיוא ךיש ערעיײַא ,טרּונעגנָא ןדנעל ערעיײַא :ןסע םיא ריא טלָאז
 טלָאז ריא ןּוא ;טנַאה רעיא ןיא ןקעטש רעייַא ןּוא ,סיפ ערעײַא
 ןואי* .טָאנ ּוצ סָאד זיא יחַסָּפְדּברַק ַא .ליַאעג ןיא ןסע םיא
 ,טכַאנ רעקיזָאדרעד ןיא םִיַרצִמ דנַאל ןכרּוד ןייגכרוד לעװ ךיא

 :27 קוסּפ עז *
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 ַא ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא רוָכּב רעדעװטעי ןגָאלש לעװ ןּוא
 ךיא לעװ םִיַרצִמ ןּופ רעטעג עלַא ףיוא ןּוא ;המהּב ַא ויּב ןשטנעמ
 ןייז ךייַא טעװ טּולּב סָאד ןּוא* .הוהי ןיּב ךיא ;טּפשמ ַא ןָאט

 ךיא ןּוא ,ןטרָאד טייז ריא סָאװ רעזייה יד ףיוא ןכייצ ַא רַאפ -
 סע ןּוא ,ךייַא רעּביא ןּפיהרעּביא לעװ ןּוא ,טּולּב סָאד ןעז לעװ
 ךיא ןעוו ,ןעגנערּבּוצמוא גָאלּפ ןייק ךייַא ןשיװצ ןייז טינ טעװ
 ןייז ךייַא לָאז גָאט רעקיזָאדרעד ןּוא* .םִיַרצִמ דנַאל ןיא גָאלש
 ּוצ גָאטרעײפ ַא ןרעייפ םיא טלָאז ריא ןּוא ,שינעכעדעג ַא רַאפ
 ריא טלָאז ,ץעזעג קיּביײא ןַא יװ ,תורֹוד-רֹוד ערעייַא ףיוא ;טָאג
 םייּב דלַאּב ;תוצמ ןסע ריא טלָאז געט ןּבױ* .ןרעייפ םיא
 ,רעזיה ערעיײַא ןּופ גייטרעיוז ןָאטּפָא ריא טלָאז גָאט ןטשרע
 ןטעּביז ןזיּב גָאט ןטשרע ןּופ ץמח טסע סָאװ רעכַאלטיא םורָאװ
 ןיא ןּוא;* .לארׂשי ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ,גָאט
 ןטעּביז ןיא ןּוא ,גנופורפיונוצ עקילײה ַא ןייז לָאז גָאט ןטשרע
 טעּברַא ןייק ;ךייַא ייּב גנופּורפיונוצ עקילײה ַא ןייז לָאז גָאט
 ןּופ ןרעװ ןסעגעג ףרַאד סָאװ רָאנ ,ןרעװ ןָאטעג טינ יז ןיא לָאז
 .ךייַא יב ןרעװ טײרגענוצ געמ ןײלַא סָאד ,ןשטנעמ ןכַאלטיא
 ןקיזָאדמעד ןיא םורָאװ ;תוצמ יד ןטיהּפָא טלָאז ריא ןּואי
 דנַאל ןּופ תונחמ ערעײַא ןגױצעגסױרַא ךיא ּבָאה גָאט םענעגייא
 -רֹוד ערעייַא ףיוא גָאט ןקיזָאדמעד ןטיה טלָאז ריא ןּוא .םִיַרצִמ
 ןטנצרעפ ןּופ ,שדֹוח ןטשרע ןיא= .ץעזעג קיּבייא ןַא יו תורֹוד
 ןייא ןזיּב ,תוצמ ןסע ריא טלָאז ,טנװָא ןיא שדֹוח ןיא גָאט
 ךיז לָאז געט ןּביי* .טנװָא ןיא שדֹוח ןיא גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא
 רעכַאלטיא םורָאװ ,רעזייה ערעייא ןיא גייטרעיוז ןעניפעג טינ
 הדע רעד ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ,ץמח טסע סָאװ
 ןּופ רענערָאּבעגניַא ןַא ייס ןּוא ,רעדמערפ ַא ייס ,לארׂשי ןּופ
 ערעײַא עלַא ןיא ;ןסע טינ ריא טלָאז ץמח ןייקי .דנַאל
 .תוצמ ןסע ריא טלָאז רעטרעניוװ
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 ןוא ,לארׂשי ןּופ עטסטלע עלַא ןפּורעג טָאה השמ ןּואיי
 טול ףָאש ךייַא טמענ ןּוא סױרַא טיצ :טנָאזעג יז ּוצ טָאה
 טלָאז ריא ןּוא* .חַסֶּפְךֹּברִק םעד טכעש ןּוא ,תוחּפשמ ערעיײַא
 סָאװ טּולּב םעד ןיא ןעקנוטנייַא ןּוא זָארג-בֹוזַא לטניּב ַא ןעמענ
 ןּוא לדיטשרעּבױא םעד ּוצ ןרירּוצ טלָאז ריא ןּוא ,ןקעּב ןיא
 ןּוא ,ןקעּב ןיא סָאװ טּולּב םעד ןּופ ךַאלדיטשיײּב עדייּב יד ּוצ
 זיוה ןייז ןּופ גנַאגנייַא םעד ןּופ ןײנסױרַא טינ רענייק טלָאז ריא
 ,םִיַרצִמ ןגָאלש ּוצ ןייגכרוד טעװ טָאג זַא ןּוא** .ירפ רעד ןיא זיּב
 עדייּב יד ףיוא ןּוא לדיטשרעּביוא ןפיוא טּולּב סָאד ןעז רע טעװ
 רע ןּוא ,גנַאגנייַא ןרעּביא ןּפיהרעּביא טעװ טָאג ןּוא ,ךַאלדיטשיײּב
 ּוצ זיוה רעייַא ןיא ןעמוקנײרַא רעגנערּבמּוא םעד ןזָאל טינ טעװ
 ץעועג ַא יװ ךַאז עקיזָאדיד ןְטיהּפָא טלָאז ריא ןּוא** .ןגָאלש
 טעװ סע ןּוא= .קיּביא ףיױא רעדניק ענייד רַאפ ןּוא ריד רַאפ
 ,ןּבעג ךייַא טעװ טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טעװ ריא זַא ,ןייז
 .טסניד ןקיזָאדמעד ןטיהּפָא ריא טלָאז ,טגָאזעגּוצ טָאה רע יװ יױזַא
 סָאװ :ןגערפ ךייַא ןלעװ רעדניק ערעיײַא זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא**
 ךּברק ַא :ןגָאז ריא טלָאז= !טסניד רעקיזָאדרעד ךייַא ייּב זיא
 רעּביא יטּפיהעגרעּביא טָאה רע לײװ ,טָאג ּוצ סָאד זיא חַסֶּפ
 טָאה רע ןעוו ,םִיַרצִמ ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רעזייה יד
 .ןעװעג ליצמ רע טָאה רעזייה ערעזדנוא ןּוא ,םִיַרצִמ ןגָאלשעג
 רעדניק יד ןּוא= .טקּוּבעג ךיז ןּוא טגיינעג ךיז קלָאפ סָאד טָאה
 טָאה טָאג יװ ױזַא ;ןָאטעג ןּבָאה ןּוא ןעננַאנעג ןענייז לארׂשי ןּופ
 .ןָאטעג יז ןּבָאה ױזַא ,ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןלױּפַאּב

 טָאג טָאה יװַא ,טכַאנ עּבלַאה ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןּופ רוָכּב םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא רוָכּב רעדעװטעי ןגָאלשעג
 רוָכּב םעד זיּב ,ןָארט ןייז ףיוא ןציז טלָאזעג טָאה סָאװ ןהערַּפ
 ַא ןּופ רוָכֹּב רעדעװטעי ןּוא ;הסיפּת ןיא סָאװ םענעגנַאפעג ןּופ
 .המהּב

 יחַסָּפ ֹא
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 עלַא ןּוא רֶע ,טכַאנ רעד ייּב ןענַאטשעגפיוא הערַּפ זיא*
 סיורג ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,םִיַרצִמ ץנַאג ןּוא ,טכענק ענייז
 ןטרָאד סָאװ זיוה ַא ןעװעג טינ זיא סע םורָאװ ,םִיַרצִמ ןיא יירשעג
 ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןפּורעג טָאה רע ןּוא** .רעטיוט ַא ןייז טינ לָאז
 ןּופ סױרַא טייג ,ףיוא טייטש :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טכַאנ רעד ייּב
 טייג ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד יא ,ריא יא ,קלָאפ ןיימ ןשיוװצ
 ,ףָאש ערעײַא יא טמענ"י .טגָאזעג טָאה ריא יװ ױזַא ,הוהי טניד
 ןוא ;טיײג ןּוא ,טנָאזעג טָאה ריא יװ ױזַא ,רעדניר ערעײַא יא
 .ךיוא ךימ טשטנעּב

 יז ,קלָאפ םעד ּוצ ןענַאטשעגּוצ ןענייז םיִרצִמ יד ןּוא*
 :טגָאועג ןּבָאה יז םורָאװ ,דנַאל ןּופ רעכיג סָאװ ןקישּוצסױרַא
 ןעמּונעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא** .ןּברַאטשסױא עלַא ןלעװ רימ
 -נײט ערעייז ;ןרָאװעג טרעייזעג זיא רע רעדייא גײט רעיײז
 ףיוא רעכיט ערעייז ןיא ןדנוּבעגניַא ןעװעג ןענייז סרעטלּומ
 .ןעלסקַא ערעיײז

 טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 ענרעּבלז םיִרצִמ יד ןּופ ןעילטנַא ןּבָאה יז ןּוא ,ןהשמ ןּופ
 טָאה טָאג םורָאװ* .רעדײלק ןּוא ,ןכַאז ענרעדלינ ןּוא ןכַאז
 ןּבָאה יז ןּוא ,םירצִמ יד ןּופ ןגיוא יד ןיא ןח קלָאפ םעד ןּבעגעג
 .םִיַרצִמ טקידיײלעגסױא ןּבָאה יז ןּוא ;ןעילעג יז

 סֵסמֶעַר ןּופ ןגױצעגסױרַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי
 ,רענעמ ,רעייגסופ טנויוט טרעדנּוה סקעז םּורַא ,תֹוּכּוס ןייק
 -סורַא זיא קלָאפ טשימעג ךס ַא ךיוא ןּוא* .רעדניק ץּוחַא
 .עדַאטס עסיורג ַא רעייז רעדניר ןּוא ףָאש ןּוא ;יײז טימ ןעגנַאגעג
 -סױרַא ןּבָאה ייז סָאװ גייט םעד ןּופ ןקַאּבעג ןּבָאה יז ןּוא"
 טרעייזעג טינ זיא רע םורָאװ ,הצמ סנכּוק ,םִיַרצִמ ןּופ ןגָארטעג
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןרָאװעג ןּבירטעגסױרַא ןענייז יז לײװ ,ןרָאװעג
 ןּבָאה גנורעצ ּוליפא ןּוא ,ןטלַאהפיוא טנעקעג טינ ךיז ןּבָאה ןּוא
 .טיירגעגּוצ טינ ךיז יז
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 ןענייז יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןציז סָאד ןּוא*
 קיסיירד ןּוא רָאי טרעדנּוה ריפ ןעוועג זיא ,םִיַרצִמ ןיא ןסעזעג
 רָאי טרעדנּוה ריפ ןּופ ףוָס םוצ ןעװעג זיא סע ןּוא** .רָאי
 עלַא ןענייז ,גָאט ןקיזָאדמעד ןיא יונעג ,זיא ,רָאי קיסיירד ןּוא
 -כַאװ ַא* .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעננַאנעגסױרַא טָאג ןּופ תונחמ
 ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעיצּוצסױרַא יז טָאג ייּב ןעוועג סָאד זיא טכַאנ
 עלַא ייּב טָאג ּוצ טכַאנכַאװ ַא טכַאנ ענעגייא עקיזָאדיד זיא
 .תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא לארׂשי ןּופ רעדניק

 רעד זיא סָאד :ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 ןּופ רָאט רענערָאּבעגדמערפ ןייק :חַסָּפְּברִק םעד ןּופ ןיד
 רַאפ טפיוקעג טכענק ַא סנצימע רָאנ ּוװ ןּוא* .ןסע טינ םיא
 םיא ןּופ רע געמ לָאמסנעד ,,טלַמעג םיא טסָאה ּוד זַא ,טלעג
 םיא ןּופ רָאט רענעגנּודעג ַא ןּוא רעטרעדנַאװעגנייַא ןַא*  .ןסע
 טינ טסלָאז ;ןרעװ ןסעגעג רע לָאז זיוה ןייא ןיא** .ןסע טינ
 ריא טלָאז ןייּב ַא ןּוא ;זױה ןסיוא שיילפ םעד ןּופ ןגָארטסױרַא
 םיא לָאז לארׂשי ןּוּפ הדע עצנַאג יד" .םיא ןיא ןכערּבעצ טינ
 ןּוא ,רעדמערפ ַא ןטלַאהפיוא ךיז טעװ ריד יב זַא ןּוא* .ןכַאמ
 טלַמעג םיא ײיּב לָאז ,טָאג ּוצ חַסֶּפּברק ַא ןכַאמ ןלעװ טעװ רע
 ןענענעג רע ןעק לָאמסנעד ןּוא ,ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי ןרעװ
 רענערָאּבעגניײַא ןַא יװ ױזַא ןייז לָאז רע ןּוא ;ןכַאמ ּוצ םיא
 .ןסע טינ םיא ןּופ רָאט רענעטינשַאּבמּוא ןייק רעּבָא ;דנַאל ןּופ
 םעד רַאפ ןּוא ,םענערָאּבעגנײַא םעד רַאפ ןייז לָאז ץעזעג ןייאי*
 .ךייַא ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ

 יו יֹוזַא ;ןָאטעג סָאד ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןּוא*
 .ןָאטעג יז ןּבָאה יװַא ,ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג

 טָאה ,גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןגױצעגסױרַא טָאג
 .תונחמ ערעייז טול
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 ּוצ קילײהי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןֹי
 טכַארט םעד טנפע סָאװ סכַאלטיא ;רוָכּב רעדעװטעי רימ

 ,המהּב ַא ןּופ רעדָא ןשטנעמ ַא ןּופ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ
 .רימ ּוצ ןרעהעג לָאז

 -מעד טקנעדעג ;קלָאפ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּואי
 םעד ןּופ ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא טייז ריא סָאװ גָאט ןקיזָאד
 טָאה טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םורָאװ ;טּפַאשטכענק ןּופ זיוה
 ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז םּורד ;ןענַאד ןּופ ןגױצעגסױרַא טָאג ךייַא
 טָאג וַא ,זיא ,ביבָא שדֹוח ןיא ,סױרַא ריא טייג טנייה* .ץמח
 ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןּופ דנַאל ןיא ןעגנערּב ךיד טעװ
 טָאה רע סָאװ ,יסּובי םעד ןּוא ,יִוֲח םעד ןּוא ,ירֹומֶא םעד
 טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ,ןּבעג ּוצ ריד ,ןרעטלע ענייד ןרָאװשעג
 - ןקיזָאדמעד ןיא טסניד ןקיזָאדמעד ןָאט ּוטסלָאז ,קינָאה ןּוא ךלימ
 גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא ,תוצמ ןסע ּוטסלָאז געט ןּביױ" .שדֹוח
 יד ןיא ןרעװ ןסעגעג לָאז תוצמ' .טָאג ּוצ בוט-םוִי ַא ןייז לָאז
 לָאז סע ןּוא ,ץמח ריד ייּב ןרעוו ןעועג טינ לָאז סע ןּוא ,געט ןּביז
 ןּוא* .לּובג ןצנַאנ ןייד ןיא ,גייטרעייז ריד ייּב ןרעװ ןעועג טינ
 סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גָאט םענעי ןיא ןּוז ןייד ןלייצרעד טסלָאז
 ןײגסױרַא ןיימ ייּב ןָאטעג רימ טָאה טָאג סָאװ םעד ןגעוו ןּופ זיא
 ,טנַאה ןייד ףיוא ןכייצ ַא רַאפ ןייז ריד לָאז סע ןּוא" .םִיַרְצִמ ןּופ
 טָאג ןּופ הרֹוּת יד ידּכ ,ןגיױא ענייד ןשיוװצ גנּונָאמרעד ַא רַאפ ןּוא
 טָאה טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םורָאװ ;לױמ ןייד ןיא ןייז לָאז
 -סָאד ןטיהּפָא טסלָאז ןּואי" .םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא טָאג ךיד
 .רָאי ּוצ רָאי ןּופ ,טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא ץעזעג עקיזָאד

 ןופ דנַאל ןיא ןעגנערּב ךיד טעװ טָאג זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא;י
 ,ןרעטלע ענייד ןּוא ריד ןרָאװשעג טָאה רע יװ יױװַא ,ינֲעַנּכ םעד
 סָאװ סכַאלטיא ןדײשּפָא וטסלָאו* ,ןּבעג ריד סע טעװ רע ןּוא
 סנרָאּבעגטשרע ךַאלטיא ןּוא ;טָאג ּוצ ,טכַארט םעד טנפע
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 ןרעהעג לָאז ,םירָכז ּביוא ,ןּבָאה טסעװ ּוד סָאװ המהּב ַא ןּופ
 ּוטסלָאז לזייא ןַא ןּופ גנילטשרע רעדעװטעי ןּוא* .טָאג ּוצ
 ּוטסלָאז ,ןזיילסיוא טינ טסעוװ ּוד ּביוא ןּוא ,םַאל ַא טימ ןזיײלסױא
 ןשטנעמ ןּופ רוָכּב רעדעװטעי ןּוא .קינעג סָאד ןקַאהּפָא םיא
 .ןזיילסיוא ּוטסלָאז ןיז ענייד ןשיװצ

 רעטעּפש ןגערפ ךיד טעװ ןּוז ןייד וַא ,ןייז טעװ סע ןוא;+
 טימ :םיא ּוצ ןגָאז וטסלָאז ?סָאד זיא סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיהַא
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא טָאג זדנּוא טָאה טנַאה רעקרַאטש ַא
 הערַּפ זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .טפַאשטכענק ןּופ זיוה םעד ןּופ
 טָאג טָאה ,ןוָאלקעװַא זדנּוא ןגעק טרַאּפשעגניַא ךיז טָאה
 ןּופ רוָכּב ַא ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא רוָכּב רעדעװטעי טעגרהעג
 טָאג ּוצ ךיא טכַאלש םּורד ;המהּב ַא ןּופ רוָכּב ַא זיּב ןשטנעמ ַא
 רעדעװטעי ןּוא ;םירָכז ּביוא ,טכַארט םעד טנפע סָאװ סכַאלטיא
 ַא רַאפ ןייז לָאז סע ןּוא-* .סיוא ךיא זייל ןיז עניימ ןּופ רוָכּב
 ענייד ןשיװצ דנַאּבנרעטש ַא רַאפ ןּוא ,טנַאה ןייד ףיוא ןכייצ
 -סױרַא טָאג זדנּוא טָאה טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םורָאװ ;ןגוא
 .םִיַרצִמ ןּופ ןגיוצעג

 חַּלַׁשְּ
 סָאד ןוָאלעגקעװַא טָאה הערַּפ זַא ,ןעװעג ויא סע ןואיי

 דנַאל םעד ןּופ געװ םעד ףיוא טריפעג טינ טָאג יז טָאה ,קלָאפ
 טָאה טָאג םורָאװ ;טנָאנ ןעװעג זיא רע םוה ,םיּתשִלּפ יד ןּופ
 ןעזרעד ןלעװ יז זַא ,ןּבָאה הטרח ךָאנ טעװ קלָאפ סָאד :טגָאזעג
 טָאג ןּואי* .םִיַרצִמ ןייק ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז ןּוא ,המחלמ
 "םי םייּב רּבדמ ןּופ געוו ןפיוא ,םּורַא קלָאפ סָאד טריפעג טָאה
 -פורַא עטנּפָאװַאּב ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא .ףּוס
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגעג
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 ;ןפסֹוי ןּופ רענייּב יד ךיז טימ ןעמּונעגטימ טָאה השמ ןּואיי
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןרָאװשַאּב רֶע טָאה ןרעװשַאּב םורָאװ
 ;ךייַא ןָא ןענָאמרעד טָאג ךיז טעװ ןענָאמרעד :ןגָאז ּוצ ױזַא
 .ךייַא טימ ןענַאד ןּופ רענייּב עניימ ןעננערּבפיוא ריא טלָאז

 םָתַא ןיא טּורעג ןּבָאה ןּוא ,תֹוּכּוס ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואי
 גָאט ייּב ,סיורַאפ יז ןעגנַאגעג זיא טָאג ןּוא .רּבדמ קע םייּב
 ןיא טכַאנ ייּב ןּוא ,געװ ןפיוא ןריפ ּוצ יז ,ןקלָאװ ןּופ לייז ַא ןיא
 ןּוא גָאט ייּב ןייג ןענעק ּוצ ידּכ ;ןטכײל ּוצ יז ,רעייפ ןּופ לײז ַא
 ייּב ןָאטּפָא טינ ךיז טנעלפ ןקלָאװ ןּופ לייז רעד*י .טכַאנ ייּב
 .קלָאפ ןרַאפ ןּופ ,טכַאנ ייּב רעייפ ןּופ לייז רעד ןּוא ,גָאט

 דערי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי .דֹי
 ןעור ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ

 ;ןֹופצילַעַּב רַאפ ,םי ןשיווצ ןּוא לֹודגִמ ןשיװצ ,תֹוריחַהייּפ רַאפ
 ןגָאז טעװ הערַּפ ןּוא* .םי םייּב ןעּור ריא טלָאז םיא ןגעקַא
 ,דנַאל ןיא טלמוטעצ ןענייז יז :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ףיוא
 ןכַאמ טסעפ לעװ ךיא ןּוא* .ןסָאלשעגניַא יז טָאה רּבדמ רעד
 לעװ ךיא ןּוא ;ןגָאיכָאנ ײז טעװ רע ןּוא ,ץרַאה סהערַּפ
 יד ןּוא ,ליח ןצנַאג ןייז ךרּוד ןּוא ,ןהערַּפ ךרוד ןרעװ טכילרעעג
 .ןָאטעג ױזַא ןּבָאה יז ןּוא--הוהי ןיּב ךיא זַא ,ןסיוװ ןלעװ םירצִמ

 סָאד וַא ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא*
 ענייז ןּופ ןּוא ןהערַּפ ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא ,ןפָאלטנַא זיא קלָאפ
 ןּבָאה יז ןּוא ,קלָאפ םעד ןגעקַא ןרָאװעג טרעקרַאפ זיא טכענק
 ןזָאלעגקעװַא ןּבָאה רימ סָאװ ,ןָאטעג ָאד רימ ןּבָאה סָאװ :טגָאזעג
 ?ןעניד ּוצ זדנּוא ןּופ לארׂשי

 ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז טנַאּפשעגניַא רע טָאה;
 טרעדנּוה סקעז ןעמונעגטימ טָאה רע ןּואי .קלָאפ ןייז ךיז טימ
 עטצלע ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןגעװטייר עלא ןּוא ,ןגעװטייר ענעבילקעג
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 ןּופ ץרַאה סָאד טכַאמעג טסעפ טָאה טָאג ןּואי .עלַא יז רעּביא
 רעדניק יד טגָאיעגכָאנ טָאה רע ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ
 טימ ןעננַאגעגסױרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;לארׂשי ןּופ
 עלַא ,טנָאיענכָאנ יז ןּבָאה םירצִמ יד ןּוא" .טנַאה רעכיוה ַא
 ,ליח ןייז ןּוא ,רעטייר ענייז ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןגעװטיײר יד ,דרעפ
 יּפ ייּב ,םי םייּב טּורעג ןּבָאה יז יװ טגָאיעגנָא יז ןּבָאה יז ןּוא
 ,טרעטנענרעד ךיז טָאה הערַּפ יװ ןּואיי .ןֹופצ-לַעַּב רַאפ ,תֹוריחַה
 ,ןגיוא ערעײז ןּביוהעגפיוא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה יװַא
 ארֹומ רעייז ןּבָאה יז ןּוא ,יײז רעטניה ןעיצ םירצִמ יד טשרע
 ןּואי* .טָאג וצ ןעירשעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;טַאהעג
 ןיא אטינ ןענייז םירבק ןייק לײװ יצ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יי
 ?רּבדמ רעד ןיא ןּברַאטש ּוצ ןעמּונעגסױרַא ודנּוא ּוטסָאה ,םִיַרצִמ
 ?םִיַרצִמ ןּופ ןעיצּוצסױרַא ודנּוא ,זדנּוא ּוצ ןָאטעג ָאד ּוטסָאה סָאװ
  ףיד ּוצ טדערעג ןבָאה רימ סָאװ טרָאװ סָאד טינ סָאד זיאיי

 .ןעניד רימָאל ןּוא ,זדנוא ןּופ ּפָא ךיז ּוט, :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םִיַרצִמ ןיא
 רעדייא ,םִיַרצִמ ןעניד ּוצ זדנּוא רַאפ רעסעּב םורָאװ ?'םִיַרצִמ
 םּוצ טגָאזעג השמ טָאה* .רּבדמ רעד ןיא ןּברַאטש ןלָאז רימ
 העּוׁשי יד טעז ןּוא טייטש ;ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :קלָאפ
 טעז ריא יװ םורָאװ ;ןָאט טנייה ךייַא טעװ רע סָאװ טָאג ןּופ
 טינ רעדיװ רעמ קיּבײא ףיוא יז ריא טעװ ,םירצִמ יד טנייה
 טעװ ריא ןּוא ,ךייַא רַאּפ ןטלַאה המחלמ טעװ טָאנ* .ןעונָא
 | | .ליטש ןייטש

 ?רימ ּוצ ּוטסיירש סָאװ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 - ּבײה ּוד ןּוא* .ןעיצ ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דער
 - ןּוא ,םי ןפיוא טנַאה ןייד סיוא קערטש ןּוא ,ןקעטש ןייד ףיוא
 .ןטימ ןיא ןײרַא ןלעװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,םיא טלַאּפש
 .ץרַאה סָאד טסעפ ךַאמ ךיא ,עז ,ךיא ןּואיי .שינעקירט ףיוא םי
 .לעװ ךיא ןּוא ;יײז ךָאנ ןײרַא ןלעװ יז ןּוא ,םירצִמ יד ןּופ

 ְו
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 ךרּוד ,ליח ןצנַאג ןייז ךרּוד ןּוא ,ןהערַּפ ךרוד ןרעװ טכילרעעג
 ןלעװ םירצִמ יד ןּוא= .רעטייר ענייז ךרּוד ןּוא ,ןגעװטײר ענַײז
 ,ןהערַּפ ךרּוד טכילרעעג רעװ ךיא ןעוו ,הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו
 .רעטַײר ענייז ךרּוד ןּוא ,ןגעװטייר ענייז ךרּוד

 רעד רַאפ ןעגנַאגעג זיא סָאװ טָאנ ןּופ ךאלמ רעד ןּואי*
 ןופ ןעננַאגעג זיא ןּוא ןגױצעגקעװַא טָאה ,לארׂשי ןּופ הנחמ
 רַאפ ןופ ןגוצעגקעװַא טָאה לײזנקלָאװ רעד ןּוא ;יײז רעטניה
 ןעמוקעג זיא רע ןּוא ;ײז רעטניה טלעטשענ ךיז טָאה ןּוא ,ַײז
 ;לארׂשי ןּופ הנחמ רעד ןשיװצ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ הנחמ רעד ןשיװצ
 ןוא ,שינרעטצניפ יד ןּוא ןקלָאװ רעד ןעװעג זיא ןטרָאד ןּוא
 טנענעג טינ טָאה ענייא ןּוא ;טכַאנ יִד ןטכולַאּב רע טָאה ָאד
 -סיוא טָאה השמ ןּוא** .טכַאנ עצנַאג יד רערעדנַא רעד ּוצ
 םי םעד ןּבירטעג טָאה טָאג ןּוא ,םי ןפיוא טנַאה ןייז טקערטשעג
 םעד טכַאמעג ןּוא ,טכַאנ עצנַאג ַא טניוו-חרזמ ןקרַאטש ַא טימ
 .ןטלָאּפשעצ ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא ,שינעקירט ַא רַאפ םי
 םי ןטימ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי !

 ןופ רעיומ ַא ןעװעג יז ןענייז ןרעסַאװ יד ןּוא ;שינעקירט ףיוא
 םירצִמ יד ןּוא= .רעקניל רעיײז ןּופ ןּוא טייז רעטכער רעייז
 ,ןגעװטיײר ענייז ,ןהערַּפ ןּופ דרעפ עלַא ןּוא ,טנָאיעגכָאנ ןּבָאה !

 סע ןּוא* .םי ןטימ ןיא יז ךָאנ ןײרַא ןענייז ,רעטייר ענייז ןּוא
 טקּוקעגּפָארַא טָאג טָאה ,ךַאװנגרָאמירפ רעד ןיא ןעװעג זיא
 ,ןקלָאװ ןּוא רעייפ ןּופ לייז ַא טימ םִיַרְצִמ ןּופ הנחמ רעד ףיוא
 טָאה רע ןּוא* .םִיַרצִמ ןּופ הנחמ יד טלמּוטרַאפ טָאה רע ןּוא !
 טכַאמעג יז ןּוא .,ןגעװטייר ערעייז ןּופ רעדער יד ןָאטעגּפָא !
 רימָאל :טגָאזעג ןּבָאה םירצִמ יד ןּוא ,טייקירעװש טימ ןרָאפ !

 טימ יז רַאפ המחלמ טלַאה הוהי םורָאװ ,לארׂשי ןּופ ןפױלטנַא
 .םִיַרצִמ |

 טנַאה ןייד סיוא קערטש :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאנ ןּוא*
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 ,םירצִמ יד ףיוא ןרעקמּוא ךיז ןרעסַאװ יד ןלָאז ןּוא ,םי ןפיוא
 השמ טָאה* .רעטייר ערעיײז ףיוא ןּוא ,ןגעװטײר ערעייז ףיוא
 -מּוא ךיז טָאה םי רעד ןּוא ,םי ןפיוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא
 םירצִמ יד ןּוא ,טײקרַאטש ןייז ּוצ ןגרָאמירפ ןגעקַא טרעקעג
 טלסײרטעגנײרַא טָאה טָאג ןּוא ;ןגעקטנַא ןפָאלעגנָא םיא ןענייז
 ,טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא* .םי ןטימ ןיא םירצִמ יד
 םעד-רעטייר יד ןּוא ,ןגעװטײר יד טקעדעגּוצ ןּבָאה ןּוא
 טינ ;םי ןיא יז ךָאנ ןײרַא זיא סָאװ ,ןהערַּפ ןּופ ליח ןצנַאנ
 ןופ רעדניק יד ןּואי .רעקיצנייא ןַא לָאמוצ יז ןּופ ןּבילּבעג
 יד ןּוא ,שינעקירט ףיוא םי ןטימ ןיא ןעננַאגעג ןענייז לארׂשי
 ןּופ ןּוא טייז רעטכער רעייז ןּופ רעיומ ַא ןעװעג יז ןענייז ןרעסַאװ
 לארׂשי ןפלָאהעג גָאט םענעי ןיא טָאה טָאג ןּואי= .רעקניל רעייז
 םירצִמ יד ןעזעג טָאה לארשי ןּוא ,םִיַרְצִמ ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 עסיורג יד ןעועג טָאה לארׂשי ןּוא* .םי ןופ גערּב ןפיוא טוט
 סָאד ןּוא ,םִיַרצִמ ןגעקַא ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ טײקרַאטש
 ןיא טּביולגעג ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה קלָאפ
 .ןהשמ טכענק ןייז ןיא ןּוא ,טָאג

 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא השמ ןעגניז טּוט לָאמסנעדי ןזה
 ּוצ יװַא ,טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג ּוצ גנַאזעג עקיזָאדסָאד

 :ןגָאז
 ,הוהי ּוצ ןענניז לעװ ךיא
 ;טכיײהרעד ךיוה זיא רע םורָאװ
 רעטייר ןייז טימ דרעפ םעד
 .םי ןיא טרעדיילשעג רע טָאה
 ,הִי זיא גנַאזעג ןּוא טײקרַאטש ןיימי

 .העּושי ַא ןעװעג רימ זיא רע ןּוא
 ,טָאג ןיימ זיא סָאד
 ;ןענייֵשַאּב םיא לעװ ךיא ןּוא
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 ,רעטָאפ ןיימ ןּופ טָאג רעד
 .ןּבייהרעד םיא לעװ ךיא ןּוא

 ,ןַאמסגירק ַא זיא הוהיי
 .ןעמָאנ ןייז זיא הוהי
 ליח ןייז ןּוא ןגעװטייר סהערַּפּי
 ,םי ןיא ןפרָאװעג רע טָאה
 עטצלע ענעּבילקעג ענייז ןּוא
 .ןעקנורטרעד ףּוסםי ןיא ןענייז
 ,ןקעדּוצ יז ןעּוט ןעמוָהּת ידי
 .טרעדינעג ןשינעפיט יד ןיא ןייטש ַא יו ןּבָאה יז

 ,טָאג ,טנַאה עטכער ןייד*
 ,טײקרַאטש ןיא רעקיטכַארּפ ּוד
 ,טָאג ,טנַאה עטכער ןייד
 .טנייפ םעד ןכערּבעצ טּוט
 טײקיטכַאמ סיורג ןייד טימ ןּואי
 ;רעייטשנגעק ענייד וטסרעטשעצ
 ,ןרָאצמירג ןייד סױרַא טסקיש
 .יורטש יו יז רע טרעצרַאפ
 רעכעלוָאנ ענייד ןּופ ךיוה םעד ןּופ ןּוא*
 ;טנּפיוהעג ןרעסַאװ יד ךיז ןּבָאה
 גיוטס ַא יװ ױזַא
 ;ןענַאטשעג ןעמָארטש יד ןענייז
 טרעווילגעג ןּבָאה ןעמוָהּת יד
 .םי ןּופ ןצרַאה ןיא
 :טנָאזעג טָאה טנייפ רעד"
 ,ןּפַאכ לעװ ךיא ,ןגָאי לעװ ךיא
 ,ּביור ןליײטסוא לעװ ךיא
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 ;יז טימ ןליפנָא ךיז טעװ לעז ןיימ
 ,דרעוװש ןיימ ןעיצ לעו ךיא

 .טנַאה ןיימ יז טעװ ןטָארסױא
 ,ןָאטעג זָאלּב ַא םעטָא ןייד טימ ּוטסָאהי*

 ;טקעדעגּוצ יז םי רעד טָאה
 יילּב יװ ןעקנוזעגנייַא ןענייז יז
 .ןרעסַאװ עקיטכַאמ יד ןיא

 ,הוהי ,ּוד יװ זיא רעוויי
 ?עקיטכַאמ יד ןשיװצ
 ,ּוד יװ זיא רעװ
 ,טייקילײה ןיא קיטכַארּפ
 ,ןעגנּוּבױל ןיא קיטכרָאפ
 ?רעדנּוװ ןּופ רעּוט

 ,טנַאה עטכער ןייד טקערטשעגסיוא טסָאה'*
 .ןעגנּולשעגנייַא יז דרע יד טָאה
 דסח ןייד טימ טריפעג טסָאה'*

 ;טוײלעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ סָאד
 טײקרַאטש ןייד טימ טײלַאּב
 .גנּוניֹוװ רעקילײה ןייד ּוצ
 ,טרעטיצעג יז ןּבָאה ,טרעהעג ןּבָאה רעקלעפ'*

 .תֶׂשֶלּפ ןּופ רעניֹוװ יד ןעמּונַאּב טָאה טסגנַא ןַא
 ,םֹודֶא ןּופ ןטשריפ יד לָאמסנעד ךיז ןּבָאה ןקָארשרעדי

 ,ןעמּונַאּב רעדיוש ַא טָאה יז ,בָאֹומ ןּופ רעריפ יד
 ;ןֵצֵנּכ ןּופ רעניֹוװ עלַא ןענייז ןרָאװעג ןעגנַאגעצ
 .ייז ףיוא ןלַאפעג זיא דחּפ ַא ןּוא המיא ןַאי

 םערָא ןייד ןּופ טייקסיורג רעד ךרּוד
 ,ןרָאװעג ןייטש ַא יװ ליטש יז ןענייז
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 ,טָאג ,רעּבירַא זיא קלָאפ ןייד תעּב
 .טפיוקעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ סָאד זיא רעּבירַא תעּב

 ןצנַאלפ יז ןּוא ןעגנערּב יז טסעװיי
 ,ּברַא ןייד ןּופ גרַאּב םעד ףיוא
 טכַאמעג טסָאה ּוד סָאװ טרָא םעד
 ,ןעניֹוװ ּוצ ,טָאג ,ריד רַאפ
 ,טָאג ,םוטקילײה םעד
 .טלעטשעגפיוא ןּבָאה טנעה ענייד סָאװ

 ןגיניק טעװ טָאג
 .קידנעטש ןּוא קיּביײא ףיוא

 רעטייר ענייז ןּוא ןגעוװטיײר ענייז טימ דרעפ סהערַּפ םורָאװי*
 יד יז ףיוא טרעקענמוא טָאה טָאנ ןּוא ,םי ןיא ןײרַא ןענייז
 ןעגנַאנעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,םי ןּופ ןרעסַאװ
 .שינעקירט ףיוא םי ןטימ ןיא

 ןעמונעג טָאה ,רעטסעװש סנרהַא ,האיבנ יד םירמ ןּואי
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רעּבײװ עלַא ןּוא ,טנַאה ריא ןיא קױּפ יד
 ןעגנוזעג טָאה םירמ ןּואי* .ץנעט טימ ןּוא ןקיױּפ טימ ריא ךָאנ
 :יז רַאפ

 ,טָאג ּוצ טנניז
 ;טכיײהרעד ךיוה זיא רע םורָאװ
 רעטייר ןייז טימ דרעפ םעד
 .םי ןיִא טרעדיײלשעג רע טָאה

 ןּוא ,ףּוס-םי ןּופ לארׂשי יד ןעיצ טכַאמעג טָאה השמ ןּואי
 ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ;רּוש רּבדמ םּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז
 .רעסַאװ ןייק ןענּופעג טינ ןּבָאה ןּוא ,רּבדמ רעד ןיא געט ירד
 טנעקעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא ;הָרָמ ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא*
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 .רעטיּב ןעװעג זיא סע ליײװ ,הָרָמ ןּופ רעסַאװ סָאד ןעקנירט
 טָאה קלָאפ סָאד ןּוא= .יהְרָמ ןעמָאנ ריא ןפורעג ןעמ טָאה םּורד
 ?ןעקנירט רימ ןלָאז סָאװ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ןגעקַא טלמרומעג
 ַא ןיװעגנָא םיא טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג רע טָאה
 סָאד ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא טָאה רע ןּוא ,םיוּב
 םיקוח טכַאמעג יז רע טָאה ןטרָאד .סיז ןרָאװעג זיא רעסַאװ
 טָאה רע ןּוא* .טוװּורּפעג יז רע טָאה ןטרָאד ןּוא ,ןצעזעג ןּוא
 ןייד טָאג ןּופ לוָק םעד ּוצ ןרעהּוצ ּוטסעװ ןרעהוצ ּביוא :טגָאזעג
 ,ןגיוא ענייז ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט טסעװ ןּוא ,רַאה
 ,םיקּוח ענייז עלַא ןטיה ןּוא ,טָאּבעג ענייז ּוצ ןכרָאה טסעװ ןּוא
 ףיוא ןָאטעגפױרַא ּבָאה ךיא סָאװ טפַאשקנַארק ידלַא ךיא לעװ
 ןייד ןיּב הוהי ךיא םורָאװ ;ריד ףיוא ןָאטּפױרַא טינ ,םִיַרצִמ
 .רעטיהרַאפ

 ןעוועג ןענייז ןטרָאד ןּוא ;םֵליֵא ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןּואיי
 יז ןּוא ;רעמיוּבלטײט קיצעּביז ןּוא ,רעסַאװ ןלַאװק ףלעװצ
 .רעסַאװ םייּב טּורעג ןטרָאד ןּבָאה

 הדע עצנַאג יד ןּוא ,םֵליֵא ןּופ ןגױצעגקעװַא ןּבָאה ייז ןּוא זה
 ןיס.רּבדמ ןיא ןעמּוקעננָא זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ

 ןטייװצ ןּופ גָאט ןטנצפּופ ןיא ,יַניס ןשיווצ ןּוא םֵליֵא ןשיוװצ סָאװ
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײגסױרַא רעייז ךָאנ שדֹוח

 טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּואי
 יד ןּוא* ;רּבדמ ןיא ןענֹרהַא ןנעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמרּומעג
 רימ ןטלָאװ יַאװלה :טנָאזעג יז ּוצ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 רימ ןעוו םִיַרצִמ דנַאל ןיא טָאג ןּופ טנַאה רעד ךרוד ןֹּברָאטשעג
 טיורּב ןסעגעג ןּבָאה רימ ןעוו ,שיילפ ּפָאט ןרעּביא ןסעזעג ןענייז
 ןקיזָאדמעד ןיא טכַארּבעגסױרַא זדנּוא טָאה ריא םורָאװ ;טַאז וצ
 .רעגנּוה ךרּוד גנּולמַאזנייַא עצנַאנ עקיזָאדיד ןטייט ּוצ ,רּבדמ

 ירעטיה *
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 ןענעגער ךייַא ךַאמ ךיא ,עז :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאהי
 ןּביײלק ןּוא ןײגסױרַא טעװ קלָאּפ סָאד ןּוא ,למיה ןּופ טיורּב
 ןוװּורּפ םיא לָאז ךיא ידּכ ,גָאט ןּופ שינעפרעדַאּב יד גָאט ןכַאלטיא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא* .טינ רעדָא הרֹוּת ןיימ ןיא ןייג טעװ רע ּביױא
 -מײהַא ןלעװ יז סָאװ ןטסעמּפָא ןלעװ יז זַא ,גָאט ןטסקעז ןפיוא
 ףיוא ןּביײלק יז יװ ליפ ױזַא לָאמ ייווצ ןייז סע טעװ ,ןעגנערּב
 .ךַאלגעטנָאט

 ןופ רעדניק עלַא ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ ןּוא*
 -סורַא ךייַא טָאה טָאג זַא ,ןסיװ ריא טעװ טנװָא ןיא :לארׂשי
 ןעו ריא טעװ ירפ רעד ןיא ןּואי ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעג
 ערעײַא טרעהענוצ טָאה רע םורָאװ ;טָאג ןּופ טכַארּפ יד
 ריא סָאװ ,רימ ןענייז סָאװ ןּוא .טָאג ןגעקַא ןעיירעלמרּומ
 ןךעשעג טעװ סָאדנ :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא* ?זדנוא ןגעקַא טלמרּומ
 ןיא ןּוא ,ןסע םּוצ שיילפ טווװָא ןיא ןּבעג ךייא טעװ טָאג ןעוו
 ערעײַא טרעהעג טָאה טָאג םורָאװ ;טַאז ּוצ טיורּב ירפ רעד
 ןענייז סָאװ ןּוא ;םיא ןגעקַא טלמרּומ ריא סָאװ ןעיירעלמרּומ
 טרעיינ ,ןעיירעלמרּומ ערעײַא ןענייז זדנוא ןגעקַא טינ ?רימ
 רעד ּוצ גָאז :ןענרהא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּוא" .טָאג ןגעקַא
 ,טָאג רַאפ טנענעג :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאנ
 .ןעיירעלמרּומ ערעײַא טרעהעגוצ טָאה רע םורָאװ

 רעצנַאג רעד ּוצ טדערעג טָאה ןרהַא יו ,ןעװעג זיא סע ןּוא"
 םּוצ טקוקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע
 .ןקלָאװ ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד טשרע ,רּבדמ
 ּבָאה ךיא" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 ּוצ דער .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעיירעלמרּומ יד טרעהעג
 רעד ןיא ןּוא ,שיילפ ןסע ריא טעװ טוװָא ןגעק :ןגָאז ּוצ יױזַא יז
 ךיא זַא ,ןסיוו טעװ ריא ןּוא ,טיױרּב טימ ןטעז ךיז ריא טעװ ירפ
 .טָאג רעיא הוהי ןיּב
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 -לטכַאװ ןעמוקעגפיורַא ןענייז ,טנוװָא ןיא ןעוװעג זיא סע ןואי
 זיא ירפ רעד ןיא ןּוא ;רעגַאל םעד טקעדַאּב ןּבָאה ןּוא ןעלגיופ
 יוט טכיש יד זַא ןּוא* .רעגַאל םּורַא דנור יוט טכיש ַא ןעווענ
 ,סניד זיא רּבדמ ןּופ טכיועג ןפיוא טשרע ,ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה
 רעדניקידיװ ןּוא* .דרע רעד ףיוא טסָארפ יו יװַא ןיד,סקיּפוש
 םּוצ רענייא טגָאזעג יז ןּבָאה ױזַא ,ןעזעג סָאד ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 .ויא סָאד סָאװ טסּוװעג טינ ןּבָאה יז לײװ ,?יאּוה ןֵמ :ןרעדנַא
 טָאה טָאג סָאװ ,טיורּב סָאד זיא סָאד :טנָאזעג יז ּוצ השמ טָאה
 .ןסע םּוצ ןּבענעג ךייַא

 -רעד טּביײלק :ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ,ךַאז יד יא סָאד'*
 רעד טול ,ּפָאק ַא ףיוא רמֹוע ןַא ;ןסע ןייז טיול רעכאלטיא ןּופ
 ןייז ןיא סָאװ יד רַאפ רעכַאלטיא ,תושפנ ערעייַא ןּופ לָאצ

 .ןעמענ ריא טלָאז טלעצעג .
 ןּבָאה יז ןּוא ,ןָאטעג ױזַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואיי

 ןּבָאה יז וַא ןּוא .קיצניװ רעװ ןּוא ליפ רעװ ןּבילקעג
 טינ ליפ ןּבילקעג טָאה סָאװ רעד טָאה ,רֶמֹוע ןַא טימ ןטסָאמעג
 טינ טָאה קיצניװ ןּבילקעג טָאה סָאװ םעד ןּוא ,קירעּביא טַאהעג
 .ןּבילקעגפיוא יז ןּבָאה ןסע ןייז קילדעװ רעכַאלטיא ;טלעפעג

 טינ ןּופרעד לָאז רענייק :טנָאזעג יז ּוצ טָאה השמ ןּואי*
 . טרעהענוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא* .ירפ רעד ןיא זיּב ןוָאלרעּביא
 ,ירפ רעד ןיא זיּב ןּופרעד טזָאלעגרעּביא ןּבָאה טייל ןּוא ,ןהשמ ּוצ
 השמ ןּוא ;ןעקנּוטשעג טָאה ןּוא ,קידמירעוו ןרָאװעג זיא סע ןּוא
 ןגרָאמירפ ןּבילקעג סע ןּבָאה יז ןּוא** .ייז ףיוא טנרעצעג טָאה
 זיא ןּוז יד יװ ןּוא ;ןסע ןייז קילדעװ רעכַאלטיא ,ןגרָאמירפ ןיא
 ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּוא .ןעננַאנעצ סע זיא ױזַא ,ןרָאװעג סייה
 ,טיורּב ליפ ױזַא לָאמ ײװצ ןּבילקעג יז ןּבָאה ,גָאט ןטסקעז
 הדע רעד ןּופ ןטשריפ עלַא ןּוא ;ןכַאלטיא רַאפ סרמֹוע ײװצ
 .ןהשמ טליײצרעד ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז

 ?סָאד זיא סָאװ *
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 :טדערעג טָאה טָאג סָאװ ויא סָאד :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה*!
 טליװ ריא סָאװ ;טָאנ ּוצ ןגרָאמ זיא תּבש רעקילײה ַא ,ננואּוּר ַא
 סָאװ ץלַא ןּוא ,טכָאק ןכָאק טליװ ריא סָאװ ןּוא ,טקַאּב ןקַאּב
 ירפ רעד ןיא ויּב ןטלַאה ּוצ קעװַא ְךייַא טגייל ,רעּביא טּביײלּב
 השמ יװ ױזַא ,ירפ רעד ןיא ויּב טגײלעגקעװַא סע יז ןּבָאהי
 םירעו ןייק ןּוא ,ןעקנוטשעג טינ טָאה סע ןּוא ,ןלױפַאּב טָאה
 סע טסע :טנָאזעג טָאה השמ ןּוא* .ןעװעג טינ ןירעד ןענַײז
 טינ סע ריא טעװ טנייה ,טָאג ּוצ תּבש זיא טנייה םורָאװ ,טניײה
 רעּבָא ,ןּביילק סע ריא טלָאז געט סקעו* .דלעפ ןפיוא ןעניפעג
 .ןייז טינ סע טעװ לָאמסנעד ,תּבש זיא גָאט ןטעּביז ןפיוא

 קלָאפ ןּופ ןענייז ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּואיי
 טָאה= .ןענופעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא ,ןּביילק ןעגנַאנעגסױרַא
 עניימ ןטיה ןלעװ טינ ריא טעװ ןענַאװ זיּב :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג
 ןּבעגעג ךייַא טָאה טָאג זַא ,טעו* ?ןעגנּונרעל עניימ ןּוא טָאּבעג
 ףיוא טיױרּב גָאט ןטסקעז ןיא רַאפרעד ְךייַא רע טיג ,תּבש םעד
 ןײנסױרַא טינ לָאז רענייק ;ךיז ייּב רעכַאלטיא טציז .געט ײװצ
 .נָאט ןטעּביז ןיא טרָא ןייז ןּופ

 .גָאט ןטעּביז ןיא טורעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא"
 -רעד ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה לארשי ןּופ זיוה סָאד ןּואי

 ;סײװ ,ןעמָאזרעדנַאירָאק יװ יװַא ןעװעג זיא סע ןּוא ;ןֵמ ןּופ
 .קינָאה ףיוא לצעלּפ ַא יװ ױזַא ןעװעג זיא ןּופרעד םעט רעד ןּוא

 טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא
 ףיוא גנוטיה ַא רַאפ ןייז לָאז ןּופרעד לּופי-רְמֹוע ןַא :ןליוּפַאּב
 ךיא סָאװ טיורּב סָאד ןעז ןלָאז יז ידּכ ,תורֹוד-רֹוד ערעַא
 ךייַא ּבָאה ךיא ןעװ ,רּבדמ רעד ןיא ןסע ןּבענעג ךייַא ּבָאה -
 | .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא -

 וט ןּוא ,גורק ַא םענ :ןענֹרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּוא*
 ,טָאג רַאפ קעװַא סע לעטש ןּוא ,ןֵמ לּופ-רֶמֹוע ןַא ןײרַא ןיהַא
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 טָאה טָאג יװ יוזַא* .תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא גנוטיה ַא רַאפ
 ןרַאפ טלעטשעגקעװַא ןרהַא סע טָאה יװַא ,ןהשמ ןלױפַאּב
 .גנוטיה ַא רַאפ ,ץעזעג

 קיצרעפ ןֵמ םעד ןסעגעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 ןסעגעג ןּבָאה יז ;דנַאל ןטניֹוװַאּב ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ויּב ,רָאי
 ןוא= .ןַעַנּכ דנַאל ןּופ גערּב םּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ויּב ןִמ םעד
 .הָפיֵא לטנעצ ַא זיא סָאד רֶמֹוע ןַא

 טָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּואי ןי
 ליומ םעד טױל ,ןעננּואיצ ערעייז ףיוא ןיס רּבדמ ןּופ ןגיוצעג

 / טינ ויא סע ןּוא ;םידיפר ןיא טּורעג ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג ןּופ
 קלָאפ סָאד ןּוא .ןעקנירט םּוצ קלָאפ ןרַאפ רעסַאװ ןייק ןעוועג
 / ודנוא טיג :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןהשמ טימ טנירקעג ךיז טָאה
 / סָאװ :טנָאזעג יז ּוצ השמ טָאה .ןעקנירט ןלָאז רימ ,רעסַאװ
 ?טָאג ריא טוּורּפ סָאװ ?רימ טימ ךיז ריא טגירק

 ןּוא ,רעסַאװ ךָאנ טשרָאדעג ןטרָאד טָאה קלָאפ סָאד ןּואי
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןהשמ ןגעקַא טלמרּומעג טָאה קלָאפ סָאד
 / ּוצ ,םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעגפיױא ודנּוא ּוטסָאה רָאג סָאװ ךָאנ
 ?טשרָאד ךרוד יפ עניימ ןּוא רעדניק עניימ ןּוא ךימ ןטייט

 / ךיא לָאז סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאנ ּוצ ןעירשעג השמ טָאהי
 ! ךימ ןלעװ יז ןּוא לסיּב ַא ךָאנ ?קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ ןָאט
 .ןענייטשרַאפ

 ! ןּוא ,קלָאפ ןרַאפ סיורַאפ יג :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי
 ,ןקעטש ןייד ןּוא ;לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןּופ ריד טימ םענ
 ,טנַאה ןייד ןיא םענ ,ךייט םעד ןגָאלשעג םיא טימ טסָאה ּוד סָאװ
 ןפיוא ריד רַאפ ןייטש ןטרָאד לעװ ךיא ,עז" .ןייג טסלָאז ןּוא
 טעװ סע ןּוא ,זלעפ םעד ןגָאלש טסלָאז ןּוא ;בֵרֹוח ןיא זלעפ
 / .ןעקנירט טעװ קלָאפ סָאד ןּוא ,רעסַאװ םיא ןּופ ןײנסױרַא
 / ןּופ עטסטלע יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ ןָאטעג ױזַא טָאה השמ ןּוא
 .לארׂשי

 יט טיי = 616 יי יט ר ראש יה ריב - יע
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 ןּוא "הָסַמ טרָא םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה רע ןּואי
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ךיז ןגירק םעד ןגעוו ןּופ ,:הָבירמ |
 ןַארַאפ טָאג זיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ןוװרּפ רעייז ןגעװ ןּופ ןּוא |
 ?טינ רעדָא ודנּוא ןשיווצ |

 טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג זיא קֵלֶמַע ןּוא
 ּביילק :ןצּוׁשֹוהְי ּוצ טגָאזעג השמ טָאה' .םידיפר ןיא לארׂשי !

 .קֵלָמַע טימ המחלמ טלַאה ,סױרַא יג ןּוא ,רענעמ סיוא ודנּוא
 ןקעטש םעד טימ ,גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןלעטש ךיז ךיא לעװ ןגראמ

 .טנַאה ןיימ ןיא טַאג ןּופ |
 -טגָאזעגנָא םיא טָאה השמ יװ יװַא ןָאטעג ַעּוׁשֹוהְי טָאהי"

 רּוח ןּוא ,ןרהַא ,השמ ןּוא .קֵלָמַע טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז -
 ןעװעג רבֹונ טָאה ױזַא ,טנַאה ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה השמ יװ -
 טָאה ױװַא ,טנַאה ןייז טזָאלעגּפָארַא טָאה רע יװ ןּוא ,לארׂשי -
 ;רעװש ןרָאװעג ןענייז טנעה סהשמ ןּוא .קֵלָמַע ןעװעג רבֹוג -

 ןּוא ,םיא רעטנוא טגײלעגקעװַא ןּוא ןייטש ַא ןעמונעג יז ןּבָאה
 ינּוא ןּבָאה רּוח ןּוא ןרהַא ןּוא .טצעזעג ףיורעד ךיז טָאה רע
 ןופ רענייא ןוא ,טייז רעד ןּופ רעניײא ,טנעה ענייז טנעלעגרעט
 יב טסעפ ןּבילּבעג ןענייז טנעה ענייז ןּוא ;טײז רעדנַא רעד -
 ןייז ןּוא קלָמַע טפַאלשרַאפ טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא= .גנַאגרעטנּואנוז |

 .דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ קלָאּפ
 ַא רַאפ ףיוא סָאד ּביירש :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*

 ,ןצּוׁשֹוהי ןּופ ןרעיוא יד ןיא סע ּוט ןּוא ,ְךּוּב ַא ןיא שינעכעדעג
 ןּופ ,קֵלֶמַע ןּופ רכֵז םעד ןקעמסיוא ךיא לעװ ןקעמסיוא זַא
 .למיה ןרעטנּוא |

 ָאנ ןייז ןפורעג טָאה ןּוא ,חּבומ ַא טיוּבעג טָאה השמ ןּואי*
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ייסנ-הוהי ןעמ -

 ןָאפ ןיימ זיא הוהי : .גירק 2  .גנּוווּורּפ
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 !הִי ןּופ ןָארט ןפיוא טנַאה יד ,רָאװרַאפ
 .רוָד ּוצ רוָד ןּופ קֶלָמַע טימ הוהי ייּב זיא המחלמ

 ֹורְתִי

 / טָאה ,רעווש סהשמ ,ןָידִמ ןּופ רעטסירּפ רעד ֹורתִי ןּואי ןדי
 - ןייז ּוצ ןּוא ,ןהשמ ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא טרעהענ

 . .םִיַרצִמ ןּופ לארׂשי ןגױצעגסױרַא טָאה טָאג יװ ,לארׂשי קלָאפ
 -כָאנ ,ּבײװ סהשמ ,הָרֹוּפִצ ןעמּונעג ,רעװש סהשמ ,ֹורתי טָאה;
 - ,ןיז ײװצ עריא ןּוא" ,טקישעגקעװַא טַאהעג יז טָאה רע יװ םעד
 טָאה רע לײװ ,םֹוׁשרֵג ןעװעג זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד סָאװ
 רעד ןּוא* ,דנַאל ןדמערפ ַא ןיא "רעדמערפ ַא ןיּב ךיא :טגָאזעג
 ןּופ טָאג רעד, :לײװ ,:רֶזָעילֶא ןעװעג זיא ןרעדנַא ןּופ ןעמָאנ
 ליצמ ךימ טָאה רע ןּוא ,ףליה ּוצ ןעוװעג רימ זיא רעטָאפ ןיימ
 / זיא ,רעװש סהשמ ,ֹורתִי ןּוא* ."דרעווש סהערַּפ ןּופ ןעװעג
 / סָאװ רּבדמ םעד ןיא ןהשמ ּוצ ּבײו ןייז ןּוא ןיז ענייז טימ ןעמוקעג
 / טָאה רע ןּוא .טָאנ ןּופ גרַאּב םייּב ,טּורעג ןטרָאד טָאה רע
 , ןייד ןּוא ,ריד ּוצ םּוק ֹורתִי רעווש ןייד ךיא :ןהשמ ןנָאז טוָאלעג
 | .ריא טימ ןיז ײװצ עריא ןּוא ,ּבײװ

 / טָאה רע ןּוא ,רעווש ןייז ןגעקטנַא ןעגנַאנעגסױרַא השמ זיאי
 ! םעד רענייא ןּבָאה יז ןּוא ,טשוקעג םיא טָאה ןּוא ,טקּוּבעג ךיז
 ! ןיא ןעגנַאנעגנײרַא ןענייז יז ןּוא ,דירפ ףיוא טגערפעג ןרעדננַא
 | סָאװ ץלַא רעווש ןייז טלייצרעד טָאה השמ ןּוא* .טלעצעג
  ,לארׂשי ןגעװ ןּופ םִיַרצִמ ּוצ ןּוא ןהֹערַּפ ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג
 , יװ ןּוא ,געװ ןפיוא ןפָארטעג טָאה יז סָאװ שינרעטַאמ ידלַא
 | .ןעװעג ליצמ יז טָאה טָאג

 / טָאה טָאג סָאװ ןטּוג םעלַא רעּביא טיירפעג ֹורתִי ךיז טָאה"
 יףליה ,רָזֵע ;טָאג ,לַא- .רֵגֹי
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 טנַאה רעד ןּופ ןעװעג ליצמ יז טָאה רע סָאװ ,לארׂשי ּוצ ןָאטענ
 סָאװ הוהי זיא טּביױלעג :טנָאזעג טָאה ֹורתִי ןּוא* .םִיַרצִמ ןּופ
 רעד ןּופ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעװעג ליצמ ףייַא טָאה
 ןּופ קלָאפ סָאד ןעװעג ליצמ טָאה רע סָאװ ;ןהערַּפ ןּופ טנַאה
 הוהי וַא ,ךיא סיײװ דנּוצַא* .םִיַרצִמ ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא
 ןּבָאה יז סָאװ רַאפרעד םורָאװ ,רעטעג עלַא ןּופ רעסערג זיא
 .ייז ףיוא ןעמּוקעג סָאד זיא טקיליװטּומעג

 רעפּפָאדנַארּב ַא טכַארּבעג טָאה ,רעווש סהשמ ,ֹורתִי ןּוא;י
 ןּופ עטסטלע עלַא ןּוא ןרהַא ןּוא ;טָאג ּוצ רעפּפָאטכַאלש ןּוא
 .טָאג רַאפ רעווש סהשמ טימ טיורּב ןסע ןעמּוקעג ןענייז לארׂשי

 טצעזעג השמ ךיז טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןוא= = |
 ןהשמ רַאפ ןענַאטשעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא ,קלָאפ סָאד ןטּפשמ |

 ןעועגוצ רעװש סהשמ טָאה* .טנװָא ןויּב ןגרָאמירפ םענּופ
 סָאװ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,קלָאפ םעד טימ טּוט רע סָאװ ץלַא
 סָאװרַאפ ?קלָאפ םעד טימ טסוט ּוד סָאװ ךַאז עקיזָאדיד זיא
 ןופ ריד רַאפ טייטש קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,ןײלַא ּוד טסציו
 ?טנווָא זיּב ןגרָאמירּפ

 טמּוק קלָאפ סָאד ליײװ :רעווש ןייז וצ טגָאזעג השמ טָאה;*
 ,רימ רַאפ יז טמּוק ,ךַאז ַא ןּבָאה יז זַא** ;טָאג ייּב ןגערפ רימ ּוצ
 ןסיוװ ךַאמ ןּוא ,רבח ןייז ןשיווצ ןּוא ןַאמ ַא ןשיװצ טּפשמ ךיא ןּוא
 .ןעגנונרעל ענייז ןּוא טָאג ןּופ ןצעזעג יד

 ךַאז יד זיא טּוג טינ :טגָאזעג םיא ּוצ רעוװש סהשמ טָאהיי
 עקיזָאדסָאד יא ,ּוד יא ,ןרעװ דימ ּוטסעװ דימי* .טסּוט ּוד סָאװ
 ;ריד רַאפ רעווש ּוצ זיא ךַאז יד לײװ ,ריד טימ סָאװ קלָאּפ
 ךיא ;לוק ןיימ ױצ רעה דנּוצַא* .ןײלַא ןָאט טינ סע טסנעק
 םעד ּוד יז :ריד טימ ןייז טעװ טָאג ןּוא ,ןּבעג הצע ןַא ריד לעװ
 .טָאג ּוצ ןכַאז יד ןעננערּב טסלָאז ּוד ןּוא ,טָאג רַאפ קלָאּפ
 ןּוא ,ןעננונרעל יד ןּוא ןצעזעג יד ןכַאמ רָאלק יז טסלָאז ןּוא"י
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 יד ןּוא ,ןייג םיא ןיא ןלָאז יז סָאװ געװ םעד ןסיװ ןכַאמ יז
 קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןעז טסלָאז ּוד ןּוא** .ןָאט ןלָאז יז סָאװ גנּואּוט
 סָאװ ,ןשטנעמ עתמא ,עקיטכרָאּפסטָאג ,ןשטנעמ עכַאלנױט
 רַאפ יז רעּביא ןכַאמ יז טסלָאז ןּוא ,טייקיצײג טנייפ ןּבָאה
 ןּופ עטסטלע ,טרעדנוה ןּופ עטסטלע ,טנויוט ןּופ עטסטלע
 קלָאפ סָאד ןטּפשמ ןלָאז יז ןּוא*י .ןעצ ןּופ עטסטלע ןּוא ,קיצפּופ
 ךַאז עסיורג רעדעװטעי ,ןייז טעװ סע ןּוא ;טײצ רעדעװטעי ּוצ
 ןלעװ ךַאז עניילק רעדעװטעי ןּוא ,ריד ּוצ ןעגנערּב יז ןלעװ
 -טימ ןּוא ,ןרעגנירגרַאפ ריד ןלעװ יז ןּוא ,ןטּפשמ ןײלַא יז
 ןּוא ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טסעװ ּוד ּבױא** .ריד טימ ןנָארט
 ךיוא ןּוא ,ןײטשַאּב ןענעק ּוטסעװ ,ןסייה יװַא ריד טעװ טָאג
 .םולש ןיא םיהַא ןייג טעװ קלָאפ עצנַאנ עקיזָאדסָאד

 ןוא ,רעווש ןייז ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ השמ טָאה*
 טָאה השמ ןּוא= .טגָאזעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה רע
 ייֵז טָאה ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןּופ ןשטנעמ עכַאלגוט ןּבילקעגסיוא
 ןּופ עטסטלע רַאפ ,קלָאפ ןרעּביא טײלטּפױה רַאפ טכַאמענ
 ןּוא ,קיצפּופ ןּופ עטסטלע ,טרעדנּוה ןּופ עטסטלע ,טנזיוט
 ּוצ קלָאפ סָאד טּפשמענ ןּבָאה ייז ןּוא* .ןעצ ןּופ עטסטלע
 ,ןהשמ ּוצ טכַארּבעג יז ןּבָאה ךַאז ערעווש ַא ;טײצ רעדעװטעי
 .טּפשמעג ןײלַא יז ןּבָאה ךַאז עניילק רעדעװטעי ןּוא

 ךיז זיא רע ןּוא ,רעווש ןייז טײלַאּבסױרַא טָאה השמ ןּוא
 .דנַאל ןייז ןיא ןעגנַאנעגקעװַא

 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןײגסױרַא ןכָאנ שדֹוח ןטירד ןיאי ןרי
 / בָא יז ןענייז ,גָאט ןקיזָאדמעד ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ

 ,םידיפר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז זַא ןּוא" .יַניס רּבדמ ןיא ןעמּוקעג
 ;רּבדמ ןיא טּורעג יז ןּבָאה ,יַניס רּבדמ ןיא ןעמּוקעג ןענייז ןּוא
 .גרַאּב ןגעקַא טּורעג ןטרָאד טָאה לארׂשי ןּוא

| 
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 ןפורעג טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןעננַאגעגפױרַא זיא השמ ןּואי
 זיוה םּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גרַאּב ןּופ םיא ּוצ
 טָאה ריא* :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןלייצרעד ןּוא ,בקעי ןּופ
 ךייַא ּבָאה ךיא יו ןּוא ,םִיַרצִמ ּוצ ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ןעזעג
 ּוצ טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ןּוא ,ןעלגילפרעלדָא ףיוא ןגָארטעג
 ,לוָק ןיימ ּוצ ןרעהוצ ריא טעװ ןרעהּוצ ּביוא ,דנּוצַא ןּוא* .רימ
 סנגייא רעדנּוזַאּב ןיימ ןייז ריא טעװ ,דנּוּב ןיימ ןטיה טעװ ריא ןּוא
 .דרע עצנַאג יד טרעהעג רימ ּוצ םורָאװ ;תומּוא עלַא ןשיװצ ןּופ
 קילײה ַא ןּוא ,םינהֹּכ ןּופ ךיירגיניק ַא ןייז רימ טעװ ריא ןּוא"
 יד ּוצ ןדער טסלָאז ּוד סָאװ רעטרעװ יד ןענייז סָאד .קלָאּפ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק

 עטסטלע יד ןפּורעגפיונוצ טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא השמ ןּואי
 עקיזָאדיד עלַא טנײלעג יז רַאפ טָאה רע ןּוא ,קלָאפ ןּופ
 סָאד טרעפטנעעג טָאה* .ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג סָאװ רעטרעוו
 טָאה טָאג סָאװ ץלַא :טגָאזעג ןּוא םענייא ןיא קלָאפ עצנַאנ
 יד טכַארּבענקירּוצ טָאה השמ ןּוא .ןָאט רימ ןלעװ ,טדערעג
 .טָאג ּוצ קלָאפ ןּופ רעטרעוו

 ןיא ריד ּוצ םּוק ךיא ,עז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 דער ךיא יװ ןרעה לָאז קלָאפ סָאד ידּכ ,ןקלָאװ ןטכידעג ַא
 ןּוא .קיּביא ףיוא ןּביױלג יז ןלָאז ריד ןיא ךיוא ןּוא ,ריד טימ
 .טָאג ּוצ קלָאפ ןּופ רעטרעוו יד טליײצרעד טָאה השמ

 טסלָאז ןּוא ,קלָאפ םּוצ יג :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי"
 ערעיײז ןשַאװ ןלָאז יז ןּוא ,ןגרָאמ ןּוא טנייה ןקילײה יז
 םורָאװ ,גָאט ןטירד ןפיוא טײרּבעגנָא ןייז ןלָאז יז ןּוא*י ;רעדיײלק
 ןּופ ןגיוא יד רַאפ ןרעדינּפָארַא טָאג טעװ גָאט ןטירד ןפיוא
 סָאד ןצענערגּפָא טסלָאז ןּוא* .יַניִס גרַאּב ןפיוא קלָאפ ןצנַאג
 ןפיוא ןײגוצפױרַא ךייַא טיה :ןגָאז ּוצ יװַא ,םּורַא דנּור קלָאפ
 טריר סָאװ רעכַאלטיא .גערּב ןייז ןָא ןרירנָא ךיז רעדָא ,גרַאּב
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 לָאז טנַאה ַא* ;ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז גרַאּב םעד ןָא ןָא ךיז
 טנייטשרַאפ רע לָאז ןענייטשרַאפ טרעיינ ,םיא ןָא ןרירנָא טינ ךיז
 ייס ,המהּב ַא ייס ;ןרעװ ןסָאשעג רע לָאז ןסיש רעדָא ,ןרעוו
 טיג ןרָאה רעד זַא טשרע .ןּבעל ןּבײלּב טינ רע לָאז ,שטנעמ ַא
 .ןרַאּב ןפיוא ןײנפױרַא יז ןגעמ ,זָאלּב םענעגיוצעגסיוא ןַא

 ןוא ,קלָאפ םּוצ גרַאּב ןּופ טרעדינעגּפָארַא השמ טָאה*
 ערעיײז ןשַאװעג ןּבָאה יז ןּוא ,קלָאפ סָאד טקילײהעג טָאה
 טיײרּבעגנָא טייז :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .רעדיײלק
 .יורפ ַא ּוצ ןענענעג טינ טלָאז ריא ;גָאט ןטירד ןפיוא

 ןרָאװעג זיא סע יװ ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעװעג זיא סע ןּואי*
 רערעווש ַא ןּוא ,ןצילּב ןּוא ןרענוד ןרָאװעג ןעניײז יװַא ,ןגרָאמירּפ
 רעייז ןעװעג זיא רפֹוש ןּופ לוק רעד ןּוא ,גרַאּב ןפיוא ןקלָאװ
 טָאה רענַאל ןיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,קרַאטש
 ןופ קלָאפ סָאד טריפענסורַא טָאה השמ ןּוא" .טרעטיצעג
 .גרַאּב ןרעטנּוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןגעקטנַא טָאג רעגַאל
 ןגעװ ןּופ ,ךיור ןיא ןצנַאג ןיא ןעװעג זיא יַניִס גרַאּב רעד ןּואי*
 ןייז ןּוא ;רעייפ טימ םיא ףיוא טרעדינעגּפָארַא טָאה טָאג סָאװ
 ,ןװױאכלַאק ַא ןּופ ךיור רעד יװ יױװזַא ןעננַאנעגפיוא זיא ךיור
 רעד ןּוא* .טרעטיצעג רעייז טָאה גרַאּב רעצנַאג רעד ןּוא
 ;רעקרַאטש ןּוא רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג זיא רפֹוש ןּופ לוק
 .לוָק ןפיוא טרעפטנעעג םיא טָאה טָאג ןּוא ,טדערעג טָאה השמ
 ץיּפש ןפיוא ,יַניס גרַאּב ןפיוא טרעדינענּפָארַא טָאה טָאג ןּואי
 ןוא ,גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןהשמ ןפורעג טָאה טָאג ןּוא ,גרַאּב
 :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא* .ןעגנַאגעגפױרַא זיא השמ
 הלילח ךיז ןלעװ ייז ;קלָאפ סָאד ןרָאװ ,ּפָארַא רעדינ
 .ךס ַא יז ןּופ ןלַאפ ןלעװ סע ןּוא ,ןקּוק ּוצ טָאג ּוצ ןסיירכרוד
 ,ןקילײה ךיז ןלָאז ,טָאג ּוצ ןענענעג סָאװ םינהֹּכ יד ךיוא ןּואי
 השמ טָאה= .ײז ןשיװצ ךָארּב ַא ןכַאמ טינ לָאז טָאג ידּכ

 יע יי יי יי יא איי א 20, --- עט ע,עיעע עי
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 ,יַניס גרַאּב ןפיוא ןײנפױרַא טינ ןעק קלָאפ סָאד :טָאג ּוצ טגָאזעג
 ץענערג :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טגָאזעגנָא זדנּוא ךָאד טסָאה ּוד םורָאװ
 םיא ּוצ טָאג טָאה=* .ןקילײה םיא טסלָאז ןּוא ,גרַאּב םעד ּפָא
 ןרהַא ןּוא ,ּוד, ןעמּוקפורַא טסלָאז ןּוא ,ּפָארַא רעדינ יג :טגָאזעג
 -כרּוד טינ ךיז ןלָאז קלָאפ סָאד ןּוא םינהֹּכ יד רעּבָא ;ריד טימ

 ךָארּב ַא ןכַאמ טינ לָאז רע ידּכ ,טָאג ּוצ ןײגוצפױרַא ןסייר !
 .ייֵז ןשיוװצ

 .טנָאעג יז ןּוא ,קלָאפ םּוצ טרעדינענּפָארַא השמ טָאה?

 ױזַא ,רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא טדערעג טָאה טָאג ןּואא ר
 :ןגָאז ּוצ
 ןּופ ןגױצעגסױרַא ךיִד טָאה סָאװ ,טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיאי

 .טפַאשטכענק ןּופ זיוה םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל
 .םינּפ ןימ רַאפ רעטעג ערעדנַא ןּבָאה טינ טסלָאװ

 ןּופ טלַאטשעג םּוש ַא רעדָא ,ץינשעג ַא ןכַאמ טינ ריד טסלָאז
 ,ןטוא דרע רעד ףיוא סָאװ רעדָא ,ןּביױא למיה ןיא סָאװ

 טינ ךיז טסלָאי .דרע רעד רעטנּוא רעסַאװ ןיא סָאװ רעדָא -
 טָאג ןייד הוהי ךיא םורָאװ ;ןעניד טינ יז טסלָאז ןּוא ,ייז ּוצ ןְקּוּב
 יד ןּופ דניז יד רַאפ ךיז ןכער סָאװ ,טָאג רעקידנרעצ ַא ןיּב
 רוָד ןטריפ ןטימ ןּוא ןטירד ןטימ ,רעדניק יד טימ סרעטָאפ
 דילג ןטסטנזיוט ןטימ דסח ּוט ןּוא* ,טנייפ ךימ ןּבָאה סָאװ יד ןּופ
 .טָאּבעג עניימ ןטיה סָאװ יד ןּופ ןּוא ,ּביל ךימ ןּבָאה סָאװ יד ןּופ

 טָאג ןייד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ןעגנערּבפיורַא טינ טסלָאז
 ףױרַא טגנערּב סָאװ םעד טינ טקנעש הוהי םורָאװ ,ןשלַאפ םּוצ
 .ןשלַאפ םּוצ ןעמָאנ ןייז

 .קילײה ןטלַאה ּוצ םיא ,תּבש ןּופ גָאט םעד קנעדעג
 ;תוכָאלמ ענייד עלַא ןָאט ןּוא ,ןטעּברַא ּוטסלָאז געט סקעז
 ּוטסלָאז ,רַאה ןייד טָאג ּוצ תּבש זיא גָאט רעטעּביז רעד רעּבָא
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 ןייד ,רעטכָאט ןייד ןּוא ,ןּוז ןייד ןּוא ,ּוד ,הכָאלמ ןייק ןָאט טינ
 רעדמערפ ןייד ןּוא ,המהּב ןייד ןּוא ,טסניד ןייד ןּוא ,טכענק
 טכַאמעג טָאג טָאה געט סקעז םורָאװ'* .ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ
 ,ייז ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ,םי םעד ,דרע יד ןּוא למיה םעד
 טָאג טָאה םורד ;טּורעג רע טָאה גָאט ןטעּבז ןפיוא ןּוא
 .טקילײהעג םיא טָאה ןּוא ,תּבש ןּופ גָאט םעד טשטנעּבעג

 ענייד ידּכ ,רעטומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןייד דובּכ ןיא טלַאה'*
 טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןרעגנעל ךיז ןלָאז געט
 .ריד

 .ןעגרה טינ טסלָאז'*
 .ןייז הנומ טינ טסלָאז
 .ןעבנג טינ טסלָאז
 .תודע עשלַאפ רבח ןייד ףיוא ןגָאז טינ טסלָאז
 ןטסּולג טינ טסלָאז ;זױה סרבח ןייד ןטסּולג טינ טסלָאזיי

 רעדָא ,טסניד ןייז רעדָא ,טכענק ןייז רעדָא ,ּבײװ סרבח ןייד
 .סרבח ןייד זיא סע רָאנ סָאװ רעדָא ,לזייא ןייז רעדָא ,סקָא ןייז

 יד ןּוא ,ןרענּוד יד טניֹוװעגיײּב טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא'*
 ;גרַאּב ןקיכיור םעד ןּוא ,רפֹוש ןּופ לוק םעד ןּוא ,ןעמַאלּפ
 ןּוא ,טרעטיצעג ייז ןּבָאה ױזַא ,ןעזעג סע טָאה קלָאפ סָאד יו ןּוא
 ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּואי* .ןטײװ רעד ןּופ ןענַאטשעג ןענייז
 ןדער טינ לָאז ןּוא ,ןרעה ןלעװ רימ ןּוא ,זדנּוא ּוצ ּוד דער :ןהשמ
 .ןּברַאטש הלילח ןלעװ רימ ;טָאג זדנּוא ּוצ

 ,ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג השמ טָאהיי
 ןייז ידּכ ןּוא ,ןעמּוקעג טָאג זיא ןוורּפ ּוצ ךייַא ידּכ םורָאװ
 .ןקידניז טינ טלָאז ריא זַא ,םינּפ רעײַא רַאפ ןייז לָאז ארֹומ
 טָאה השמ ןּוא ,ןטײװ רעד ןּופ ןענַאטשעג קלָאפ סָאד זיאי*
 .טָאג ןעװעג זיא ןטרָאד סָאװ לּבענ םעד ּוצ טנענעג

 יד ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי*
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 ךיא ּבָאה למיה ןּופ זַא ןעזעג טָאה ריא :לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןּופ רעטעג רימ ןּבעל ןכַאמ טינ טלָאז ריא* .ךייַא ּוצ טדערעג
 .ןכַאמ טינ ְךייַא ריא טלָאז דלָאנ ןּופ רעטעג ןּוא ,רעּבליז
 םיא ףיוא ןטכַאלש ןּוא ,ןכַאמ רימ וטסלָאז דרע ןּופ חּבומ ַאי
 ןוא ףָאש ענייד ,רעפּפָאדירפ ענייד ןּוא רעפּפָאדנַארּב עניײד
 ןכַאמ לעװ ךיא ּוװ טרָא רעדעװטעי ןיא ;רעדניר ענייד
 ךיד לעװ ןּוא ,ריד ּוצ ןעמּוק ךיא לעװ ,ןעמָאנ ןיימ ןענָאמרעד
 ,ןכַאמ רימ ּוטסעװ רענייטש ןּופ חּבומ ַא ּביוא ןּואי .ןשטנעּב
 ןזײַאקַאה ןייד םורָאװ ,עטקַאהעג ןעיוּב טינ ייז ּוטסלָאז
 .טכעװשרַאפ סע טסָאה ןּוא ,ףיורעד ןּביוהעגפיוא ּוטסָאה
 ידּכ ,חּבומ ןיימ ףיױא ּפערט טימ ןײגפורַא טינ טסלָאז ןּוא
 .םיא ףיוא ןרעװ טקעלּפטנַא טינ לָאז טײקטעקַאנ ןייד

 םיִטָפְׁשִמ
 רַאפ ןגײל טסלָאז ּוד סָאװ ןצעזעג יד ןענייז סָאד ןּוא אר

 ;ייז
 רָאי סקעז רע לָאז ,טכענק ןשידיא ַא ןפיוק טסעװ ּוד זַאי = |
 .טסיומּוא יירפ ןײגסױרַא רֶע לָאז ןטעּביז ןפיוא ןּוא ,ןעניד |
 ּביוא ;ןײגסױרַא ןײלַא רע לָאז ,ןעמּוקעג ןײלַא זיא רע ּביואי !
 .םיא טימ ןײגסױרַא ּבײװ ןייז לָאז ,רעטּבײװַאּב ַא זיא רע -

 ןרעּבעג םיא טעװ יז ןּוא ,ּבײװ ַא ןּבעג םיא טעװ רַאה ןייז ּביואי
 ןרעהעג רעדניק עריא טימ ּבײװ יד לָאז ,רעטכעט רעדָא ןיז
 טעװ ןגָאז ּביוא ןּוא* .ןײלַא ןײנסױרַא לָאז רע ןּוא ,רַאה ריא ּוצ
 עניימ ןּוא ,ּבײװ ןיימ ,רַאה ןיימ ּביל ּבָאה ךיא :טכענק רעד ןגָאז
 ןכַאמ םיא רַאה ןייז לָאז" ;יירפ ןײגסױרַא טינ ליוו ךיא ,רעדניק

 םּוצ רעדָא ,ריט םּוצ ןענענעג ןכַאמ םיא ןּוא ,טָאג ּוצ ןענענעג |
 ;לֶא ןַא טימ רעוא ןייז ןלָאכרּוד לָאז רַאה ןייז ןּוא ,לדיטשייּב -

 .קידנעטש ףיוא ןעניד םיא לָאז רע ןּוא
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 ,טסניד ַא רַאפ רעטכָאט ןייז ןפיוקרַאפ טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואי
 ּביוא* .טכענק יד סױרַא ןעייג סע יװ ױזַא ןײגסױרַא טינ יז לָאז
 טַאהעג יז טָאה סָאװ ,רַאה ריא ןּופ ןגיוא יד ןיא טינ טלעפעג יז
 טינ לָאז רע ;ןויילסיוא ןזָאל יז רע לָאז ,ךיז רַאפ טמיטשַאּב
 רע ןעװ ,ןשטנעמ עדמערפ ּוצ ןפיוקרַאפ ּוצ יז ןקיטלעװענ
 ,ןּוז ןייז רַאפ ןעמיטשַאּב יז טעװ רע ּביוא ןּוא" .ריא ןָא טשלעפ
 ּביוא* .רעטכעט טימ רענייטש רעד יװ ױזַא ריא ּוצ ןָאט רע לָאז
 ריא ,זײּפש ריא רע לָאז ,ערעדנַא ןַא ןעמענ ךיז טעװ רע
 רע ּבױא ןּוא .ןרענימ טינ ,טכערּבײװ ריא ןּוא ,גנודיײלק
 ןײנסױרַא יז לָאז ,ןכַאז יירד עקיזָאדיד ןָאט טינ ריא טעװ
 .טלעג ןָא ,טסיזמּוא

 ןטייט לָאז ,טּברַאטש רע ןּוא ןשטנעמ ַא טנָאלש סָאװ רעד"
 רָאנ ,טנײמעג טינ טָאה סָאװ רעד רעּבָא* .ןרעװ טייטעג
 ריד ךיא לעװ ,טנַאה ןייז רעטנּוא טקישעגרעטנּוא סע טָאה טָאג
 .ןענירטנַא ןיהַא לָאז רע סָאװ טרָא ןַא ןכַאמ

 םיא ,רבח ןייז ףיוא ןעמּוק קיליװטּומ טעװ ןַאמ ַא זַא ןוא'*
 ּפָארַא םיא חּבומ ןיימ ןּופ ּוטסלָאז ,טייקיטסיל טימ ןעגרה ּוצ
 .ןּברַאטש ּוצ ןעמעג

 ,רעטּומ ןייז רעדָא ,רעטָאפ ןייז טגָאלש סָאװ רעד ןּוא*
 .ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז

 ,םיא טפיוקרַאפ ןּוא ןשטנעמ ַא טעבנג סָאװ רעד ןּואי*
 .ןרעוװ טייטעג ןטייט לָאז ,טנַאה ןייז ןיא ןענופעג טרעוו רע רעדָא

 לָאז ,רעטּומ ןייז רעדָא ,רעטָאפ ןייז טליש סָאװ רעד ןּואיי
 | .ןרעוװ טייטעג ןטייט

 ןגָאלש טעװ רענייא ןּוא ,ןגירק ךיז ןלעװ ןשטנעמ זַא ןּואיי
 טינ טעװ רע ןּוא ,טסיופ ןטימ רעדָא ,ןייטש ַא טימ ןרעדנַא םעד
 ּביוא ,זיא"י ,טעּב ןיא ןגײלקעװַא ךיז טעװ רע רָאנ ,ןּברַאטש
 לָאז ,ןקעטש ןייז ףיוא ןסיורד ןײגמּורַא ןּוא ןייטשפיוא טעװ רע

 ,ערה 8, יי 2 }א ".י

 בע יט גע 0. 3 "ב
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 רע ןּומ קידַײל ןציז ןייז רַאפ רָאנ ;יירפ ןייז רעגעלש רעד
 :ןלאזוסַאא ןזָאל םיא רע זּומ ןלייהסיוא ןּוא ,ןלָאצַאּב

 ,טסניד ןייז רעדָא ,טכענק ןייז ןגָאלש טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא"
 לָאז ,טנַאה ןייז רעטנוא ןּברַאטש טעװ רע ןּוא ,ןקעטש ַא טימ
 .ןרעװ טּפָארטשַאּב ןפָארטש רע

 ,געט ײװצ רעדָא גָאט ַא ןטלַאה ךיז טעװ רע רעּבָא ּביואי = -
 .טלעג ןייז זיא סָאד םורָאװ ;ןרעװ טפָארטשַאּב טינ רע לָאז

 ןסױטשנָא ןלעװ ןּוא ,ןעלגנַאר ךיז ןלעװ רענעמ זַא ןּוא*
 רעּבָא ,ןײגסױרַא ןלעװ רעדניק עריא ןּוא ,יורפ עקידענָארט ַא
 ןרעװ טעסנקעג ןעסנק לָאז ,ןעשעג טינ טעװ קילגמּוא ןייק
 םיא ףױא טעװ ןַאמ סיורפ רעד יװ טול ,זרעקידלוש רעדנ
 ביוא*= .םיִנָיַד יד רַאפ ןּבעג סע לָאז רע ןּוא ,ןגײלפױרַא
 ַא רַאפ שפנ ַא ןּבעג א ,ןעשעג טעװ קילגמּוא ןַא רעּבָא
 רַאפ טנַאה ַא ,ןָאצ ַא רַאפ ןָאצ ַא ,גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא* .שפנ
 דנוװ ַא ,ןערּב ַא רַאפ ןערּב ַא* .סּופ ַא רַאפ סּופ ַא ,טנַאה ַא
 .לייּב ַא רַאפ לייּב ַא ,דנּוװ ַא רַאפ

 רעדָא ,טכענק ןייז ןּופ גיוא סָאד ןגָאלש טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואי
 םיא רע לָאז ,ןריפרעּביא סע טעװ ןּוא ,טסניד ןייז ןּופ גיוא סָאד
 ןקַאהסױא טעװ רע זַא ןּואי .גיוא ןייז רַאפ יירפ ןזָאלסױרַא
 רע לָאז ,טסניד ןייז ןּופ ןָאצ ַא רעדָא ,טכענק ןייז ןּופ ןָאצ ַא

 .ןָאצ ןייז רַאפ יירפ ןוָאלסױרַא םיא |
 יז ןּוא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןסיוטש טעװ סקָא ןַא זַא ןּוא=

 ,סקָא רעד ןרעוװ טניײטשרַאפ ןענייטשרַאפ לָאז ,ןּברַאטש ןלעװ
 ןּופ סָאּבעלַאּב רעד ןּוא ;ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז שיילפ ןייז ןּוא
 ןּופ סקָא רעקיסיוטש ַא זיא רע רעּבָא בוא .יירפ זיא סקָא
 ,ןרָאװעג טנרָאװעג זיא סָאּבעלַאּב ןייז ןּוא ,ןטכענרעייאךטּכענ
 ַא רעדָא ןַאמ ַא ןטיײט טעװ רע ןּוא ,טיהעג טינ םיא טָאה ןּוא
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 ןייז ךיא ןּוא ,סקָא רעד ןרעװ טנייטשרַאפ לָאז ,יורפ
 -פורַא טעװ זיילסיוא ןַא בוא .ןרעװ טייטעג לָאז סָאּבעלַאּב
 ןופ ףיוקסיוא ןרַאפ ןּבעג רע לָאז ,םיא ףיוא ןרעװ טגיילעג
 ײס* .םיא ףיוא ןרעװ טגײלעגפױרַא טעװ סע ליפיוו שפנ ןייז
 לָאז ,לדיימ ַא ןסיוטש טעװ רע ײס ,לנניא ַא ןסיוטש טעװ רע
 רעד ּביוא** .םיא ּוצ ןרעװ ןָאטעג טּפשמ רעקיזָאדרעד יװ יװַא
 ןייז ןּבעג רע לָאז ,טסניד ַא רעדָא טכענק ַא ןסיוטש טעװ סקָא
 טנייטשרַאפ לָאז סקָא רעד ןּוא ,רעּבליז לקָש קיסיירד רַאה
 .ןרעו

 טעװ ןַאמ ַא זַא רעדָא ,ּבורג ַא ןענעפע טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואי
 -נײרַא טעװ ןיהַא ןּוא ,ןקעדּוצ טינ יז טעװ ןּוא ,ּבּורג ַא ןּבָאר
 רעד ןּופ סָאּבעלַאּב רעד לָאו** ,לזייא ןַא רעדָא סקָא ןַא ןלַאפ
 ,סָאּבעלַאּב רעייז ּוצ ןרעקמוא רע לָאז טלעג ;ןלָאצַאּב ּבּורְו
 .םיא ּוצ ןרעהעג לָאז המהּב עטיוט יד ןּוא

 ,רבח ןייז ןּופ סקָא םעד ןקידעש טעװ סקָא סנַאמ ַא זַא ןּוא
 ןקידעּבעל םעד ןפיוקרַאפ יז ןלָאז ,ןלַאפקעװַא טעװ רע ןּוא
 ןלָאז ןטיוט ןטימ ךיוא ןּוא ;טלעג ןטימ ןלייטעצ ךיז ןּוא ,סקָא
 ַא יא רע וַא טסּוװַאּב יא סע ּבױא* .ןליײטעצ ךיז יז
 טינ םיא טָאה סָאּבעלַאּב ןייז ןּוא ,ןָא גנַאל ןּופ סקָא רעקיסיוטש
 רעד ןּוא ,סקָא ןרַאפ סקָא ןַא ןלָאצַאּב ןלָאצ רע לֵאו ,טיהעג
 .םיא ּוצ ןרעהעג לָאז רעטיוט

 טעװ ןּוא ,סּפעש ַא רעדָא סקָא ןַא ןעבנג טעװ ןַאמ ַא ןַא*י
 ןלָאצַאּב רע לָאז ,ןפיוקרַאפ םיא טעװ רע רעדָא ,ןטכעש םיא
 .סּפעש ןרַאפ ףָאש ריפ ןּוא ,סקָא ןרַאפ רעדניר ףניפ
 ןוא ,גנוכערּבניַא ןַא ייּב ןרעװ טּפַאכעג טעװ בנג ַא זַא בר

 רַאפ ָאטינ זיא ,ןּברַאטש טעװ ןּוא ןגָאלשעג ןגירק טעװ
 ןעגנַאגעגפיוא זיא ןּוז יד רעּבָא ּביואי .דלּושטּולּב ןייק םיא
 .דלּושטּולּב םיא רַאפ ָאד זיא ,םיא רעּביא
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 רע לָאז ,טינ טָאה רע ּביוא ;ןלָאצַאּב רע זּומ ןלָאצַאּבי
 ןענופעג טעװ ןענופעג ּביוא* .הבנג ןייז רַאפ ןרעװ טפיוקרַאּפ
 ייס ,סקָא ןַא ייס ,עקידעּבעל ַא טנַאה ןייז ןיא הבנג יד ןרעװ
 .לּפָאט ןלָאצַאּב רע לָאז ,סּפעש ַא ייס ,לזייא ןַא

 ,ןטרָאגנײװ ַא רעדָא דלעפ ַא ןסעּפָא ןוָאל טעוװ ןַאמ ַא זַאי
 ןַא ןיא ןסעּפָא טעװ יז ןּוא ,המהּב ןייז ןוָאלסױרַא טעװ ןּוא
 ןּוא ,דלעפ ןייז ןּופ ןטסעּב םעד טימ רע לָאז ,דלעפ סנרעדנַא
 .ןלָאצַאּב ןטרָאגנײװ ןייז ןּופ ןטסעּב םעד טימ

 ,רענרעד ןפערטנָא טעװ ןּוא ,ןײגסױרַא טעװ רעייפ ַא זַאי
 עקידנעייטש רעדָא ,גיוטס ַא ןרעװ טרעצרַאפ טעװ סע ןּוא
 טָאה סָאװ רעד ןלָאצַאּב ןלָאצ לָאז ,דלעפ ַא רעדָא ,האּובּת
 .הפרש יד ןדנּוצעגנָא

 ,ןטיה םּוצ ןכַאז רעדָא טלעג רבח ןייז ןּבעג טעװ ןַאמ ַא זַא"
 רעד ּביוא ,זיוה סנַאמ םעד ןּופ ןרעװ טעבננעג טעװ סע ןּוא
 רעד ּביואי ;לּפָאט ןלָאצַאּב רע לָאז ,ןרעװ ןענופעג טעװ בנג
 זיוה ןּופ סָאּבעלַאּב רעד לָאז ,ןרעװ ןענּופעג טינ טעװ בנג
 טנַאה ןייז טקערטשענסוא טינ טָאה רע יצ ;:טָאג ּוצ ןענענעג
 ,טײקכַאלרעמּוא ןּופ דשח ןכַאלטיא ייּב' .ּבָאה סרבח ןייז ףיוא
 ,דיילק ַא ןגעוו ,סּפעש ַא ןגעװ ,לזייא ןַא ןגעװ ,סקָא ןַא ןגעװ
 ,טנָאז רענייא סָאװ ,ךַאז רענערָאלרַאפ זיא סע רעסָאװ ןגעוו
 רעד ;טָאג רַאפ ןעמּוק ןדייּב ןּופ ךַאז יד לָאז ,סע זיא סָאד זַא
 .לּפָאט רבח ןייז ןלָאצַאּב לָאז ,קידלּוש ןכַאמ טעװ טָאג ןעמעוו

 ,סקָא ןַא רעדָא ,לזייא ןַא רבח ןייז ןּבעג טעװ ןַאמ ַא זַאי
 ןּוא ,ןטיה םּוצ המהּב זיא סע רעסָאװ רעדָא ,סּפעש ַא רעדָא
 ןעגנַאפעג רעדָא ,ןרעװ טקידעשעג רעדָא ,ןלַאפקעװַא טעוװ יז
 ןייז טָאג ןופ העובש ַא לָאז" ,טינ טעז רענייק ןעװ ,ןרעװ
 טנַאה ןייז טקערטשענסיוא טינ טָאה רע ּביוא ,ןדייּב יז ןשיווצ
 ,ןעמעננָא סע לָאז סָאּבעלַאּב ריא ןּוא ;ּבָאה סרבח ןייז ףיוא

 יןיד-תיּב וצ 2 .לטיּפַאק ןקידרעירפ ןופ 37 קוסּפ טימ ךיז טדניּברַאפ *
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 יז זיא ןעבנג רעּבָא ּבױאי* .ןלָאצַאּב טינ ףרַאד רע ןּוא
 .סָאּבעלַאּב ריא ןלָאצַאּב רע וּומ ,םיא ןּופ ןרָאװעג טעבנגעג
 ןעננערּב רע לָאז ,ןרָאװעג טקּוצרַאפ יז זיא ןקוצרַאפ ּביואי*
 טינ רע ףרַאד רעטקּוצרַאפ ַא רַאפ ;תודע םוצ ריא ןּופ
 .ןלָאצַאּב

 יז ןּוא ,רבח ןייז ןּופ זהמהּב ַאו ןגרָאּב טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואי*
 סָאּבעלַאּב ריא זיא-ןלַאפקעװַא רעדָא ,ןרעװ טקידעשעג טעװ
 סָאּבעלַאּב ריא ּביואי* .ןלָאצַאּב ןלָאצ רע ןּומ ,ריא טימ טינ
 ַא יא ױ ּבױא .ןלָאצַאּב טינ רע ףרַאד ,ריא טימ זיא
 .ןיול ריא ןיא ןײרַא סָאד טייג ,ענעננּודעג

 טינ זיא סָאװ יורפננוי ַא ןריפרַאפ טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא-*
 ןכַאמ יז ןדנ טימ רע לָאז ,ריא טימ ןגיל טעװ ןּוא ,טסנקרַאפ
 ,ןּבעג ןלעװ טינ םיא יז טעװ רעטָאפ ריא ּביוא:* .ּבײװ ןייז רַאפ
 .ןעיורפגנוי ןּופ ןדנ םעד טול טלעג ןלָאצַאּב רע לָאז

 .ןּבעל ןזָאל טינ ּוטסלָאז הפשכמ ַאי
 טייטעג ןטייט לָאז המהּב ַא טימ טגיל סָאװ רעכַאלטיא

 .ןרעוװ
 לָאז ,ןײלַא הוהי ּוצ ץּוחַא ,רעטעג ּוצ טכַאלש סָאװ רעד"

 .םרח ןרעו
 םיא טסלָאז ןּוא ,ןעדווירק טינ ּוטסלָאז ןדמערפ ַא ןּוא"

 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג ריא טייז עדמערפ םורָאװ ,ןקירד טינ
 ּביוא= .ןקינייּפ טינ ריא טלָאז םותי ַא ןּוא הנמלַא ןַאי

 ,רימ ּוצ ןעיירש טעװ רע רָאנ יװ ,זיא ,ןקינײּפ םיא ּוטסעװ ןקינייּפ
 טעװ ןרָאצ ןיימ ןּוא=  .יירשעג ןייז ןרעהּוצ רעכיז ךיא לעװ
 ערעייַא ןּוא ,דרעװש ןטימ ןענרה ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,ןעמירג
 .םִימֹותי רעדניק ערעײַא ןּוא ,תונמלַא ןייז ןלעװ רעּבײװ

 ייּב ןַאמערָא םעד .,קלָאפ ןַײמ ןעייל טלעג טסעװ ּוד זַאי

 יי טיי
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 טינ טלָאז ריא ;בֹוח-לעּב ַא יװ םיא ּוצ ןייז טינ ּוטסלָאז ,ריד
 .ןוניצ םיא ףיוא ןגײלפױרַא

 ּוטסלָאז ,דיײלק סרבח ןייד ןוּכשמ ןיא ןעמענ טסעוו ּוד זַא=
 סָאד םורָאװ* ;רעטנּוא טייג ןּוז יד רעדיײא ןרעקמּוא םיא סע
 ;ּבײל ןייז רַאפ דײלק ןייז זיא סָאד ,קעדּוצ רעקיצנייא ןייז ויא
 ,רימ ּוצ ןעיירש טעװ רע זַא ,זיא ?ןפָאלש רע טעװ סָאװ ןיא
 .קילעוטײל ןיּב ךיא םורָאװ ,ןרעהּוצ ךיא לעװ

 קלָאפ ןייד ןיא טשריפ ַא ןּוא ,ןטליש טינ ּוטסלָאז טָאג
 .ןכּולּפ טינ ּוטסלָאז

 טינ ּוטסלָאז *עפָש ןייד ןּוא טייקלּופ ןייד ןןּופ ּבָאג ידי
 .ןקיטעּפש

 "סעד" .רימ ּוצ ןּבעגּפָא וטסלָאז ןיז ענייד ןּופ רוָכּב םעד
 עט ןּביז ;ףָאש ענייד טימ ,סקָא ןייד טימ ןָאט ּוטסלָאז ןכײלנ
 סע ריא טלָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ,רעטומ ןייז ייּב ןייז סע לָאז
 .רימ ּוצ ןּבענּפָא

 ןּופ שיילפ ןּוא ,ןייז רימ ריא טלָאז ןשטנעמ עקילײה ןּוא=
 טנוה ןרַאפ ;ןסע טינ ריא טלָאז דלעפ ןפיוא רעטקּוצרַאּפ ַא !
 .ןפרַאװקעװַא סע ריא טלָאז !

 ןכַאמ טינ טסלָאז ;גנַאלק ןשלַאפ ַא ןזָאלסױרַא טינ טסלָאזי ןר !
 .טכערמּוא ףיוא תודע ןַא ןייז ּוצ עשר םעד טימ טנַאה ןייא

 ןירק ַא ןיא ןּוא ;ןזייּב םּוצ םיּבַר ַא ךָאנ ןײנכָאנ טינ טסלָאװ -
 -רַאפ ּוצ םיּבַר ַא ךָאנ ןגיינ ּוצ ךיז ידּכ ןגָאז תודע טינ ּוטסלָאז

 .גירק ןייז ןיא ןעװענַאש טינ ּוטסלָאז ןַאמערָא ןַא ןּוא* .ןעיירד -
 ,לזייא ןייז רעדָא ,סקָא סאנֹוש ןייד ןפערט טסעװ ּוד ּזַא*

 .םיא ּוצ ןרעקמּוא םיא ןרעקמּוא ּוטסלָאז ,קידנעשודנָאלּב
 ,אׂשמ ןייז רעטנוא ןגיל לזייא סאנֹוש ןייד ןעז טסעוװ ּוד זַא*

 וטסלָאז ןדניּבּפָא ;םיא ּוצ ןזָאלרעּביא ןּופ ןטלַאהּפָא ךיז ּוטסלָאז
 .םיא טימ םענייא ןיא ןדניּבּפָא -

 ןופ סוגסיוא םעד ןופ ןוא ,טינש ןייד ןופ טייקלופ רעד ןופ ּצָאג יד : גנוצעזרעּביא ערעלופ *
 .רעטלעק ןייד =
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 ןיא ןויבא ןייד ןּופ טכער סָאד ןעיירדרַאפ טינ טסלָאװ
 ןּוא ,ןרעטײװרעד ךיז ּוטסלָאז קסּפ ןשלַאפ ַא ןּופי .גירק ןייז
 ךיא םורָאװ ;ןעגרה טינ ּוטסלָאז ןטכערעג ןּוא ןקידלּושמּוא ןַא

 דחֹוש ןּוא .ןקידלוש םעד טכערעג ןּבײלּב ןוָאל טינ לעװ .
 ןּוא ,עקידעעז דנילּב טכַאמ דחֹוש םורָאװ ,ןעמענ טינ ּוטסלָאז
 .עטכערעג ןּופ רעטרעװ יד טיירדרַאפ

 טסײװ ריא םורָאװ ,ןקירד טינ ּוטסלָאז ןדמערפ ַא ןּוא
 ןעװעג ריא טייז עדמערפ לײװ ,ןדמערפ םעד ןּופ טימעג סָאד
 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא

 ןעלמַאונייַא ןּוא ,דנַאל ןייד ןעייז ּוטסלָאז רָאי סקעז ןּואיי
 ןוָאלרַאפ סע ּוטסלָאז רָאי עטעּביז סָאד רעּבָאיי ;האּובּת ריא

 - ןלָאז קלָאפ ןייד ןּופ םינֹויבא יד ידּכ ,יירפ ןזָאלרעּביא סע ןּוא
 .דלעפ ןּופ היח יד ןסע לָאז ,יײז ןּופ טּבײלּב סָאװ ןּוא ;ןסע

 ןיד טימ ,ןטרָאגנײװ ןייד טימ ןָאט וטסלָאז ןכיילגסעד

 טא אי
 - ןטעּביז ןפיוא ןּוא ,טעּברַא ענייד ןָאט ּוטסלָאז געט סקעזיי

 ,לזייא ןייד ןּוא סקָא ןייד ןעּור לָאז סע ידּכ ,ןעּור ּוטסלָאז גָאט
 רעד ןּוא ,טסניד ןייד ןּופ ןּוז רעד ןעמעטעּפָא לָאז סע ןּוא
 : .רעדמערפ

 ריא טלָאז ,טגָאזעגנָא ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןיא ןּוא;*
 ריא טלָאז רעטעג עדמערפ ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא ;טיהעגּפָא ןייז
 .ןרעװ טרעהעג טינ ליומ ןייד ןּופ לָאז סע ;ןענָאמרעד טינ

 .רימ ּוצ בוט-םוי ַא ןטלַאה ּוטסלָאז רָאי ןיא לָאמ יירד:*
 ןסע ּוטסלָאז געט ןּביז :ןטיה ּוטסלָאז תוצמ ןּופ בוט-םוִי םעדי*
 רעטלעטשעג רעד ּוצ ,ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,תוצמ
 ןעגנַאנעגסױרַא ּוטסיּב םיא ןיא םורָאװ ,ביבָא שדֹוח ןיא טייצ
 ;ןקידײל טימ רימ רַאפ ןזייװ טינ ךיז לָאז עמ ןּוא ;םִיַרצִמ ןּופ



 הי ע"י יע 0 "=. "יע עד + יי 2, יי יי, עי יי יע יי עי 656 0 = יי יי יי יע ר ערי

 65 םיטּפשמ ,תֹומש 26-16 גכ

 ענייד ןּופ טכורפטשרע יד ןּופ ,טינש ןּופ בוטיםוי םעד ןּואי
 -םוִי םעד ןּוא ;דלעפ ןיא ןעייזרַאפ טסעװ ּוד סָאװ ןּופ ,טעּברַא
 טסלמַאז ּוד ןעװ ,רָאי ןּופ זָאלסױא םייּב גנּולמַאזנייַא ןּופ בוט
 עלַא ןלָאז רָאי ןיא לָאמ ירד" .דלעפ ןּופ טעּברַא ענייד ןייַא
 .טָאג ,רַאה םעד רַאפ ןזיײװ ךיז ןענױשרַאּפסנַאמ ענייד

 סָאד טיורּב ןטרעייזעג טימ ןייז בירקמ טינ טסלָאי
 ןופ סטעפרעפּפָא סָאד ןּוא ;רעפּפָאטכַאלש ןיימ ןּופ טּולּב
 .ירפ רעד ןיא זיּב ןקיטכענרעּביא טינ לָאז בוטיםוַי ןיימ

 ןעגנערּב ּוטסלָאז דרע ןייד ןּופ עקיטייצירפ עטשרע ידי
 .ךַאה ןייד טָאג ןּופ זיוה ןיא

 .ךלימ סרעטּומ ןייז ןיא עלעקיצ ַא ןכָאק טינ טסלָאז

 ןפיוא ןטיה ּוצ ךיד ,ךאלמ ַא סיורַאפ ריד קיש ךיא ,עז*י
 נָא ּבָאה ךיא סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעגנערּב ּוצ ךיד ןּוא ,געוװ
 טינ טסלָאז ;לוק ןייז ּוצ רעה ןּוא ,םיא רַאפ ךיד טיה*י .טיירּבעג
 רעיא ןּבעגרַאפ טינ טעװ רע םורָאװ ,םיא ןָא ןקינעּפשרעדיװ
 וצ ּביוא רעּבָא* .םיא ןיא זיא ןעמָאנ ןיימ לײװ ,ךערּברַאפ
 סָאװ ץלַא ןָאט טסעװ ןּוא ,לוָק ןייז ּוצ ןרעהּוצ ּוטסעװ ןרעה
 ענייד ןקירד ןּוא ,טנייפ ענייד ןטנייפ ךיא לעװ ,דער ךיא
 ןוא ,סיורַאפ ריד ןייג טעװ ךאלמ ןיימ םורָאװ= .רעקירד
 םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ּוצ ןעגנערּב ךיד טעװ רע
 לעװ ךיא ןּוא ;יסּובי םעד ןּוא ,יִוֵח םעד ,ינֲעַנּכ םעד ןּוא ,יזַרּפ
 ןּוא ,רעטעג ערעיײז ּוצ ןקּוּב טינ ךיז טסלָאז+ .ןגיליטרַאּפ יז
 ;םיׂשעמ ערעײז יװ ױזַא ןָאט טינ טסלָאז ןּוא ,ןעניד טינ יז טסלָאז
 ּוטסלָאז ןכערּבעצ ןּוא ,ןרעטשעצ יז וטסלָאז ןרעטשעצ טרעיינ
 הוהי ןעניד טלָאז ריא ןּוא* .רענייטשליײז ערעײז ןכערּבעצ
 ;רעסַאװ ןייד ןּוא טיױרּב ןייד ןשטנעּב טעװ רע ןּוא ,טָאג רעיײַא -

 טעװ סע" .ריד ןשיװצ ןּופ טפַאשקנַארק ןָאטּפָא לעװ ךיא ןּוא
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 יד ;דנַאל ןייד ןיא הרקע ןַא רעדָא ןירעפרַאװרַאפ ַא ןייז טינ
 ךיא לעװ המיא ןיימ= .ןליפסיוא ךיא לעװ געט ענייד ןּופ לָאצ
 סָאװ קלָאפ סָאדלַא ןעלמוטרַאפ לעװ ןּוא ,סיורַאפ ריד ןקיש
 טנייפ ענייד עלַא ןרעק לעװ ךיא ןּוא ,יײז ןשיוװצ ןעמוק טסעװ ּוד
 ,ןיּבנרָאה יד סיורַאפ ריד ןקיש לעװ ךיא ןּוא* .ריד ּוצ ןקַאנ ןטימ
 ,יּתִח םעד ןּוא ,ינֲענּכ םעד ,יִוֲח םעד ןּביײרטרַאפ טעװ יז ןּוא
 ריד רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאּפ טינ יז לעװ ךיא* .ריד רַאפ ןּופ
 ןּוא ,שינעטסיװ ַא ןרעװ דנַאל סָאד טעװ רעמָאט ,רָאי ןייא ןיא
 -כַאלסיּבי .דלעפ ןּופ היח יד ריד ףיוא ןרעמ ךיז טעװ סע
 ןענַאװ זיּב ,ריד רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ יז ךיא לעװ וײװכַאלסיּב
 ךיא ןּוא= .דנַאל סָאד ןּברַא טסעוװו ןּוא ,ןרעּפכּורפ ךיז טסעו ּוד
 יד ןּופ םי םעד ויּב ןּוא ףּוס-םי ןּופ קרַאמעג ןייד ןכַאמ לעװ
 ןיא ןּבעג לעװ ךיא םורָאװ ;"ךייט ןויּב רּבדמ ןּופ ןּוא ,םיּתשִלּפ
 ּביירטרַאפ יז טסעוװ ןּוא ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד טנַאה רעיײַא
 ערעייז ןּוא יז דנּוּב ַא ןסילש טינ טסלָאו* .ריד רַאפ ןּופ
 ךיד ןלָאז יז ידּכ ,דנַאל ןייד ןיא ןציז טינ ןלָאז יי .רעטענ
 ;רעטעג ערעייז ןעניד טסעוװ ּוד זַא ,רימ ּוצ ןקידניז ןכַאמ טינ
 .גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז ריד טעװ סָאד םורָאװ

 ןּוא ,ּוד ,טָאג ּוצ ףױרַא יג :טגָאזעג רע טָאה ןהשמ ּוצ ןּוא דר
 עטסטלע יד ןּופ קיצעּביז ןּוא ,אּוהיבַא ןּוא ,בֶדָנ ,ןרהַא

 ןוא* .ןטײװ רעד ןּופ ןקּוּב ךיז טלָאז ריא ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 .ןענענעג טינ ןלָאז יז רעּבָא ;טָאג ּוצ ןענענעג לָאז ןײלַא השמ
 .םיא טימ ןײנפױרַא טינ לָאז קלָאפ סָאד ןּוא

 עלַא קלָאפ םעד טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג השמ זיאי
 קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ;ןצעועג עלַא ןּוא ,טָאג ןּופ רעטרעוװ
 רעטרעװ עלַא :טנָאזעג ןּוא ,לוק ןייא טימ טרעפטנעעג טָאה
 .ןָאט רימ ןלעװ טדערעג טָאה טָאג סָאװ

 יתָרּפ ךייט א
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 ןּוא ,טָאג ןּופ רעטרעװ עלַא ןּבירשרַאפ טָאה השמ ןּואי
 ַא טיוּבעג טָאה ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה רע
 יד ןגעקַא רענייטשליז ףלעװצ ןּוא ,גרַאּב ןרעטנוא חּבומ
 עגנּוי יד טקישעג טָאה רֶע ןּוא* .לארׂשי ןּופ םיטבש ףלעוװצ
 טכַארּבעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טייל
 .טָא ּוצ רעפּפָאדירפ ןסקָא טכַאלשעג ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 ןָאטעגנײרַא ןּוא ,טּולּב םעד ןּופ טפלעה ןעמונעג טָאה השמ ןּוא*
 טגנערּפשעג רע טָאה טּולּב םעד ןּופ טפלעה ןּוא ,סנקעּב ןיא

 ןוא ,דנּוּב ןּופ ְךּוּב סָאד ןעמונעג טָאה רע ןּואי .חּבומ ןפיוא
 ץלַא :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ;קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא טנעיײלעג
 ןוא* .ןכרָאהעג ןּוא ןָאט רימ ןלעװ טדערעג טָאה טָאג סָאװ
 ןפיוא טגנערּפשעג טָאה ןּוא ,טּולּב סָאד ןעמונעג טָאה השמ
 סָאװ דנוּב םעד ןּופ טּולּב סָאד זיא טָא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,קלָאּפ
 .רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא ףיוא ךייַא טימ ןסָאלשעג טָאה טָאג

 ןופ קיצעּביז ןּוא ,אּוהיבַא ןּוא ,בָדָנ ,ןרהַא ןּוא ,השמ ןּואי
 ןּבָאה יז ןּואי" ;ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ,לארׂשי ןּופ עטסטלע יד
 ןעװעג זיא סיפ ענייז רעטנוא ןּוא ;לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןעזעג
 רעד יװ יװַא ןּוא ,ןײטשריּפַאס ןּופ קרעװרעטסַאלפ ַא יװ ױזַא
 ןופ טײללעדַא יד ףיוא ןּוא .טייקרעטול ןיא ןײלַא למיה
 ;טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טינ רע טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 .ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג ןּבָאה ןּוא טָאג ןעזעג ןּבָאה יז ןּוא

 ןפיוא רימ ּוצ ףױרַא םּוק :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא=
 ענרענייטש יד ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,ןטרָאד יז ןּוא ,גרַאּב
 -פיוא ּבָאה ךיא סָאװ טָאּבעג םעד ןּוא הרֹוּת רעד טימ תוחּול
 .ןענרעל ּוצ יז ןּבירשעג

 ןּוא ,ַעּוׁשֹוהי רענידַאּב ןייז ןּוא ,השמ ,ענַאטשעגפיוא זיי
 יד ּוצ ןּואי* .טָאג ןּופ גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא השמ -

 ןענַאװ זיּב ,זדנוא ףיוא ָאד טרַאה :טגָאזעג רע טָאה עטסטלע
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 רּוח ןּוא ןרהַא ןענייז טָא ןּוא .ךייַא ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ רימ
 .ײז ּוצ ןענענעג לָאז טּפשמ ַא טָאה סע רעװ ;ךיַא טימ

 ןקלָאװ רעד ןּוא ,גרַאּב ןפיוא ןעגנַאועגפױרַא זיא השמ ןּוא;*
 טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּואי* .גרַאּב םעד טקעדענוצ טָאה
 טקעדעננייַא םיא טָאה ןקלָאװ רעד ןּוא ,יַניס גרַאּב ןפיוא טּורעג
 ןּופ ןהשמ ּוצ ןפורעג רע טָאה גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא ;געט סקעז
 .ןקלָאװ

 יװ ױזַא ןעוװעג זיא טכַארּפ סטָאג ןּופ ןעזסיוא סָאד ןּואיי
 יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ ,גרַאּב ץיּפש ןפיוא רעייפ קידערעצרַאפ ַא
 ןטימ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא יא השמ ןּוא** .לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןפיוא ןעװעג זיא השמ ןּוא ;גרַאּב ןפיוא ףױרַא זיא ןּוא ,ןקלָאװ
 .טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ גרַאּב

 הָמּורְּת

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא דר
 רימ רַאפ ןעמענ ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דערי

 םיא טעװ ץרַאה ןייז סָאװ ןַאמ רעדעװטעי ןּופ ;גנּודײשּפָא ןַא
 זיא סָאד ןּוא" .גנודײשּפָא ןיימ ןעמענ ריא טלָאז ,ןקיליװַאּב
 ,רעּבליז ןּוא ,דלָאג :יײז ןּופ ןעמענ טלָאז ריא סָאװ גנּודײשּפָא יד
 ,טיורלימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ עָאלּב ןּוא* ;רעּפּוק ןּוא
 ,ןלעפרעדיוו עטּברַאפעגטור ןּוא* ;רָאהנגיצ ןּוא ,ןענייל ןּוא
 ,גנוטכיײל רעד רַאפ לייא ;ץלָאה-םיטִש ןּוא ,ןלעפישַחַּת ןּוא
 ןּופ ךיורייוו םעד רַאפ ןּוא ,גנּוּבלַאז ןּופ לייא םעד רַאפ םִימׂשּב
 דנייַא םּוצ רענייטש ןּוא ,רענײטשלקינָאי ;ןצריװעג עקידעקעמש
 רימ ןלָאז יז ןּוא* .ןְשֹוח םעד רַאפ ןּוא ,דֹופָא םעד רַאפ ,ןסַאפ
 ץלַא יװ ױזַאי ..ייז ןשיוװצ ןעּור לָאז ךיא זַא ,םוטקילײה ַא ןכַאמ
 יד ןּוא ,ןּכשִמ םעד ןּופ טלַאטשעג יד ,ריד זײװ ךיא סָאװ
 .ןכַאמ ריא טלָאז ױזַא טָא ,םילּכ ענייז עלַא ןּופ טלַאטשעג

 יה ר
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 ןלייא ײװצ ;ץלָאה-םיטִש ןּופ ןורָא ןַא ןכַאמ ןלָאז יז ןּוא"
 ןוא ,טײרּב ןייז ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא ,גנעל ןייז ּבלַאה ַא ןּוא
 ןעיצרעּביא םיא טסלָאז ןּוא* .ךייה ןייז ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא
 ּוטסלָאז קינײװנסױא ןּופ ןּוא קינײװעניא ןּופ--דלָאג םענייר טימ
 םענרעדליג ַא םיא ףיוא ןכַאמ טסלָאז ןּוא ;ןעיצרעּביא םיא
 ריפ םיא רַאפ ןסיגסיוא טסלָאז ןּוא* .םּורַא דנּור ץנַארק
 ײװַצ ןּוא ;סיפ ריפ ענייז ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגניר ענרעד ליג
 ןייז ףיוא ןעגניר ייווצ ןּוא ,טייז ןייא ןייז ףיוא ןייז ןלָאז ןעגניר
 ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעגנַאטש ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .טייז רעטײװצ
 יד ןעיצנײרַא טסלָאז ןּוא* .דלָאג טימ ןעיצרעּביא יז ןּוא
 יז ףיוא ןגָארט ּוצ ,ןורָא ןּופ ןטייז יד ייּב ןענניר יד ןיא ןעננַאטש
 יז ,ןייז ןעגנַאטש יד ןלָאז ןורָא ןּופ ןעגניר יד ןיא* .ןורָא םעד
 ןיא ןָאטנײרַא טסלָאז ןּואי* .םיא ןּופ ןרעװ ןָאטעגּפָא טינ ןלָאז
 .ןּבעג ריד לעװ ךיא סָאװ ץעזעג סָאד ןורָא םעד

 ןליײא ײװצ ;דלָאג םענייר ןּופ קעד ַא ןכַאמ טסלָאז ןּואי
 .טירּב ןייז ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא ,גנעל ןייז ּבלַאה ַא ןּוא
 טרעמַאהעג ;םיבּורּכ ענרעדליג ײװצ ןכַאמ טסלָאז ןּוא;*
 ןייא ךַאמ ןּואי* .קעד ןּופ ןקע עדייּב ייּב ,ןכַאמ ייז ּוטסלָאז
 רעד ןּופ קע םייּב בּורּכ ןייא ןּוא ,טייז רעד ןּופ קע םייּב בּורּכ
 יב םיבּורּכ יד ןכַאמ ריא טלָאז אפּוג קעד םעד ןּופ ;טײז רעדנַא
 ןעלגילפ יד ןטײרּפשסױא ןלָאז םיבּורּכ יד ןּוא .ןקע עדייּב ענַײז
 רעּביא ןעלנילפ ערעײז טימ קידנעמעריש ,ךייה רעד ּוצ
 םּוצ ;ןרעדנַא ןגעקַא רענייא רעמינּפ ערעַײז טימ ,קעד םעד
 טסלָאז ןּוא* .םיבּורּכ יד ןּופ רעמינּפ יד ןייז ןלָאז ּוצ קעד
 ןורָא םעד ןיא ןּוא ;ןורָא ןפיוא ןּבױא קעד םעד ןָאטּפױרַא

 ןוא* .ןּבעג ריד לעװ ךיא סָאװ ץעזעג סָאד ןָאטנײרַא ּוטסלָאז |
 טימ ןדער לעװ ןּוא ,ריד ּוצ ןקעלּפטנַא ןטרָאד ךיז לעװ ךיא |
 רעּביא סָאװ םיבּורּכ ײװצ יד ןשיוװצ ןּופ ,קעד ןרעּביא ןּופ ריד !
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 רַאפ ןלעפַאּב ריד לעװ ךיא סָאװ ץלַא ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ןייז ןלייא ייווצ ;ץלָאה-םִיטש ןּופ שיט ַא ןכַאמ טסלָאז ןּואי
 .ךייה ןייז ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא ,טַײרּב ןייז לייא ןַא ןּוא ,גנעל
 ּוצ ןכַאמ ןּוא ,דלָאג םענייר טימ ןעיצרעּביא םיא טסלָאז ןּוא*
 ןכַאמ טסלָאז ןּוא= .םּורַא דנור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא
 ַא ןכַאמ ןּוא ,םּורַא דנור טײרּבטנַאה ַא ןּופ טסײל ַא םיא ּוצ
 ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .םּורַא דנּור טסיײל ןייז ּוצ ץנַארק םענרעד ליג
 ףיוא ןענניר יד ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ריפ םיא רַאפ
 טסײל םעד ןּבעל" .סיפ ריפ ענייז ףיוא סָאװ ןעלקניוו ריפ יד
 ןגָארט ּוצ ןעננַאטש יד רַאפ ןרעוא רַאפ ,ןענניר יד ןייז ןלָאו
 ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעגנַאטש יד ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .שיט םעד
 ןרעװ ןגָארטעג לָאז שיט רעד ןּוא ;דלָאג טימ ןעיצרעּביא יז ןּוא
 ,ןלָאש ענייז ןּוא ,ןעלסיש ענייז ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .ייז ףיוא
 טרעװ ײז טימ סָאװ ,סרעכעּב ענייז ןּוא ,ןענַאק ענייז ןּוא
 "םיורַא טסלָאז ןּוא .ןכַאמ ײזּוטסלָאז דלָאג םענייר ןּופ ;ןסָאגעג
 .דימּת רימ רַאפ טכיזעננָא ןּופ טיורּב סָאד שיט ןפיוא ןָאט

 טרעמַאהעג ;דלָאג םענייר ןּופ הרֹונמ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא*
 ;םַאטש ריא ןּוא ,לעטשעגסּופ ריא ,ןרעװ טכַאמעג הרֹונמ יד לָאז
 ןייז ןלָאז-ןעמּולּב עריא ןּוא ּפענק עריא--ךַאלרעכעּב עריא
 ,ןטייז עריא ןּופ ןײגסױרַא ןלָאז ןרער סקעז ןּוא*י .אפּוג ריא ןּופ
 ןרער ײרד ןּוא ,טייז ןייא ריא ןּופ הרֹונמ רעד ןּופ ןרער יירד
 עקיטײװקלדנַאמ יירד* .טײז רעטײװצ ריא ןּופ הרֹונמ רעד ןּופ
 ןוא ,רער ןייא ףיוא םּולּב ַא ןּוא ּפָאנק ַא ןּופ ךַאלרעכעּב
 םּולּב ַא ןּוא ּפָאנק ַא ןּופ ךַאלרעכעּב עקיטײװקלדנַאמ יירד
 סױרַא ןעייג סָאװ ,ןרער סקעז יד רַאפ ױזַא ;רער רעדנַא ןפיוא
 עקיטײװקלדנַאמ ריפ הרֹונמ רעד ףיוא ןּוא** .הרֹונמ רעד ןּופ
 ּפָאנק ַא ןּוא* .ןעמּולּב עריא ןּוא ּפענק עריא--ךַאלרעכעּב

 יי יה
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 ןרער ײװצ רעטנוא ּפָאנק ַא ןּוא ,ריא ןּופ ןרער ײװצ רעטנוא
 רַאפ ,ריא ןּופ ןרער ײװצ רעטנוא ּפָאנק ַא ןּוא ,ריא ןּופ
 ערעיײז* .הרֹונמ רעד ןּופ סױרַא ןעיײג סָאװ ןרער סקעז יד
 ןייא ןצנַאג ןיא ,אפּוג ריא ןּופ ןייז ןלָאז ןרער ערעײז ןּוא ּפענק
 ריא ּוצ ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .דלָאג םענייר ןּופ גנורעמַאהסַיוא
 ןכַאמ ןּוא ,ךַאלרער עריא ןעדניצנָא לָאז עמ ןּוא ,ךַאלרער ןּביז
 ןוא ךַאלגנעװצ עריא ןּוא* .ּוצ טייזרעדָאּפ ריא ּוצ ןטכײל
 רענטנעצ ןּופ* .דלָאג םענייר ןּופ ןייז ןלָאז ךַאלדנעּפשַא ערַיא
 .םילּכ עקיזָאדיד עלַא טימ ןכַאמ יז ןעמ = דלָאג םענייר
 טרעװ ריד סָאװ ,טלַאטשעג רעײז טול ןכַאמ טסלָאז עז ןּואפ
 .גרַאּב ןפיוא ןזיוועג

 ןּופ ;ןעננַאהרָאפ ןעצ ןּופ ןכַאמ ּוטסלָאז ןּכשִמ םעד ןּואי
 -לימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּוא ,ןענייל ןטיײרדעג

 .ןכַאמ יז ּוטסלָאז טעּברַאעגסױא קיצנּוק םיבּורּכ טימ ,טיור
 ןּוא ,ןלייא קיצנַאװצ ןּוא טכַא גנַאהרָאפ ןכַאלטיא ןּופ גנעל יד*
 רַאפ סָאמ ןייא ;ןליײא ריפ גנַאהרָאפ ןכַאלטיא ןּופ טײרּב יד
 רענייא טפעהַאּב ןייז ןלָאז ןעגנַאהרָאפ ףניפ* .ןעגנַאהרָאפ עלַא
 רענייא טפעהַאּב ןעננַאהרָאפ ףניפ רעדיװ ןּוא ,ןרעדנַא ןָא
 ףיוא לָאװ רעָאלּב ןּופ ןפיילש ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .ןרעדנַא ןָא
 ,גנוטפעהַאּב ןייא ןּופ קע םייּב גנַאהרָאפ ןייא ןּופ םיוז םעד
 ןטסקע םעד ןּופ םיז םעד ףיוא ןכַאמ ּוטסלָאז יװַא ןּוא
 ןפילש קיצפּופ* .גנוטפעהַאּב רעטײװצ רעד ןיא גנַאהרָאּפ
 ןפיילש קיצּפּופ ןּוא ,גנַאהרָאפ ןייא םעד ףיוא ןכַאמ ּוטסלָאז
 ןיא סָאװ גנַאהרָאפ םעד ןופ גערּב םעד ףיוא ןכַאמ ּוטסלָאז
 יד ןלָאז ןרעדנַא ןנעק רענייא ;גנּוטּפעהַאּב רעטײװצ רעד
 ןּוא ,ןקָאה ענרעדליג קיצפּופ ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .ןייז ןפיילש
 ,ןקָאה יד טימ ןרעדנַא םּוצ םענייא ןעגנַאהרָאפ יד ןטפעהַאּב
 .סנייא ןייז לָאז ןּכשִמ רעד זַא
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 ַא רַאפ רָאהנגיצ ןּופ ןעגנַאהרָאפ ןכַאמ טסלָאז ןּואי
 .ןכַאמ ייז ּוטסלָאז ןעננַאהרָאפ ףלע ;ןּכשִמ ןרעּביא טלעצעג
 טיירּב יד ןּוא ,ןלייא קיסיירד גנַאהרָאפ ןכַאלטיא ןּופ גנעל יד*
 ףלע יד רַאפ סָאמ ןייא ;ןלײא ריפ גנַאהרָאפ ןכַאלטיא ןּופ
 ,רעדנּוזַאּב ןעננַאהרָאפ ףניפ ןטפעהַאּב טסלָאז ןּוא" .ןעגנַאהרָאפ
 גנַאהרָאפ ןטסקעז םעד ןּוא ;רעדנּוזַאּב ןעננַאהרָאּפ סקעז ןּוא
 .טלעצעג ןּופ טייורעדָאפ רעד ףיוא ןעלּפָאטפױנוצ וטסלָאז
 ןייא ןּופ םיוז םעד ףיוא ןפיילש קיצפּופ ןכַאמ טסלָאז ןּואיי
 ןפיילש קיצּפּופ ןּוא ,גנּוטפעהַאּב רעד ןיא ןטסקע םעד ,גנַאהרָאפ
 .גנוטפעהַאּב רעטייוװצ רעד ןיא גנַאהרָאּפ םעד ןּופ םיוז םעד ףיוא
 ןָאטנײרַא ןּוא ,ןקָאה ענרעּפוק קיצפּופ ןכַאמ טסלָאז ןּוא'י
 סע וַא ,טלעצעג סָאד ןטפעהַאּב ןּוא ,ןפיילש יד ןיא ןקָאה יד
 יד ןּופ טּביײלּב סָאװ גנַאהרעּבירַא רעד ןּואי* .סנייא ןייז לָאו
 ,גנַאהרָאפ רעּבלַאה רעקירעּביא רעד ,טלעצענ ןּופ ןעגנַאהרָאפ
 ןּואי* .ןּכשִמ ןּופ טייז רעטשרעטניה רעד ףיוא ןעגנעהּפָארַא לָאז
 סָאװ ,טייז רעדנַא רעד ןּופ לייא יד ןּוא ,טייז רעד ןּופ לייא יד
 ,טלעצענ ןּופ ןעגנַאהרָאפ יד ןּופ גנעל רעד ןּופ רעּביא טּבײלּב
 ןּוא טייז רעד ןּופ ,ןּכשִמ ןּופ ןטייז יד ףיוא ןעגנעהּפָארַא לָאז
 .ןקעדרַאפ ּוצ םיא ,טייז רעדנַא רעד ןּופ

 -טיור ןּופ טלעצעג םעד רַאפ קעדּוצ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּואי*
 ןּופ ןלעּפישַחַּת ןּופ קעדּוצ ַא ןּוא ,ןלעפרעדיוו עטּברַאפעג
 .ןּביױא

 ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןּכשִמ םּוצ רעטערּב יד ןכַאמ טסלָאז ןּוא*
 לייא ןַא ןּוא ,טערּב ַא ןּופ גנעל יד ןלייא ןעצי* .קידעייטש
 ײװַצי .טערּב ןכַאלטיא ןּופ טיירּב יד לייא עּבלַאה ַא ןּוא
 יװ ױזַא ןרעדנַא ןגעק רענייא ,טערּב ןכַאלטיא ּוצ סנּפַאצ
 .ןּכשִמ ןּופ רעטערּב עלַא ּוצ ןכַאמ ּוטסלָאז יװַא ;ןעלּפַאטש
 רעטערּב קיצנַאװצ ,ןּכשִמ םּוצ רעטערּב יד ןכַאמ טסלָאז ןוא'*
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 ןלעװש ענרעּבליז קיצרעפ ןּוא* .םורָד ּוצ טייז-םורָד רעד רַאפ
 ןלעװש ײװצ ּוצ :רעטערּב קיצנַאװצ יד רעטנּוא ןכַאמ ּוטסלָאז
 ןלעװש ײװצ ּוצ ,סנּפַאצ ײװצ ענייז רַאפ טערּב ןייא רעטנּוא
 רעד רַאפ ןּוא* .סנּפַאצ ײװצ ענייז רַאפ טערּב ןייא רעטנּוא
 קיצנַאװצ ,טייוךופצ רעד רַאפ ,ןּכשִמ ןּופ טייז רעטײװצ
 ןלעװש ײװצ :ײז ּוצ ןלעװש ענרעּבליז קיצרעפ טימיי ,רעטערּב
 ןּוא* .טערּב ןייא רעטנּוא ןלעװש ײװצ ,טערּב ןייא רעטנוא
 ּוטסלָאז ,ברעמ ּוצ ןּכשִמ ןּופ טייז רעטשרעטניה רעד רַאּפ
 ןכַאמ ּוטסלָאז רעטערּב יײװצ ןּוא* .רעטערּב סקעז ןכַאמ
 .טייז רעטשרעטניה רעד ףיוא ,ןּכשִמ ןּופ ןעלקניװ יד רַאפ
 ןלָאז ןכײלגסעד ןּוא ,ןטנּוא טסַאּפעגנײרַא ןייז ןלָאז יז ןּוא*
 לָאז ױזַא ;גניר ןטשרע םּוצ זיּב ןּבױא טסַאּפעגנײרַא ןייז יז
 ןּוא* .ןעלקניװ ײװצ יד רַאפ ןייז ןלָאז יז ;ןדייּב יז ייּב ןייז
 - ןלעװש .ענרעּבליז ערעייז טימ רעטערּב טכַא ןייז ןלעװ סע
 ןלעװש ײװצ ,טערּב ןייא רעטנּוא ןלעװש ײװצ :ןלעװש ןצכעז
 -םיטִש ןּופ ןעלגיר ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .טערּב ןייא רעטנּוא
 ףניפ ןּואיי ;ןּכשִמ טייז ןייא ןּופ רעטערּב יד רַאפ ףניפ ;ץלָאה
 ףניפ ןּוא ,ןּכשַמ טייז רעטײװצ רעד ןּופ רעטערּב יד רַאפ ןעלגיר
 ּוצ ,ןּכשִמ טייז רעטשרעטניה רעד ןּופ רעטערּב יד רַאפ ןעלגיר
 ,רעטערּב יד ןּופ ןטימ ןיא לניר ןטסלטימ םעד ןּוא= ;ברעמ
 רעטערּב יד ןּוא" .קע ּוצ קע ןּופ ןעלנירכרּוד לָאז סָאװ
 ,דלָאג ןּופ ןענניר יז ּוצ ןכַאמ ןּוא ,דלָאג טימ ןעיצרעּביא ּוטסלָאז
 טימ ןעלגיר יד ןעיצרעּביא טסלָאז ןּוא ;ןעלגיר יד רַאפ ןרעיוא
 ןײז יװ יװַא ןּכשַמ םעד ןלעטשפיוא טסלָאז ןּוא" .דלָאג
 .גרַאּב ןפיוא ןרָאװעג ןזיװַאּב ריד זיא סָאװ לעמּפָא

 ,לּפרוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ תֶכֹורָּפ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא*י
 ,טעּברַאעגסױא קיצנּוק ;ןענײל ןטײרדעג ןּוא ,טױרלימרעװ ןּוא
 ןָאטּפױרַא םיא טסלָאז ןּוא** .ןכַאמ םיא ןעמ לָאז םיבּורּכ טימ
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 .טימ ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא ץלָאה-םיטִש ןּופ ןלייז ריפ ףיוא
 -ןלעװש ענרעּבליז ריפ ףיוא ,דלָאג ןּופ ךַאלקעה ערעייז
 . ןּוא ;ןקָאה יד רעטנּוא תֶכֹורָּפ םעד ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּואי
 ןורָא םעד ,תֶכֹורְּפ ןּוּפ קיניײװעניא ,ןיהַא ןעננערּבנײרַא טסלָאז
 םעד ןשיװצ ןדײשּפָא ךייַא טעװ תֶכֹורְּפ רעד ןּוא ;ץעזעג ןּופ
 ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא** .םישדְקייִשדְק םעד ןּוא םּוטקילײה
 ןּוא= .םישדקדישדק ןיא ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד ףיוא קעד םעד
 הרֹונמ יד ןּוא ,תֶכֹורָּפ ןּופ ןסיורד שיט םעד ןלעטשקעװַא טסלָאז
 ּוטסלָאז שיט םעד ןּוא ;ןּכשִמ טייז-םורָד ןיא ,שיט םעד ןגעקַא
 םּוצ גנַאהרָאפ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .טייזךופצ ןיא ןלעטש
 ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ ,טלעצעג ןּופ גנַאגנייַא
 ןּואי .טעּברַא עטקיטשעג ,ןענייל ןטיירדעג ןּוא ,טיורלימרעוװ
 יז ןּוא ,ץלָאה-םיטַש ןּופ ןלייז ףניפ גנַאהרָאפ םּוצ ןכַאמ טסלָאז
 טסלָאז ןּוא ;דלָאג ןּופ ךַאלקעה ערעייז ;דלָאג טימ ןעיצרעּביא
 .ןלעוװש ענרעּפּוק ףניפ יז רַאפ ןסיגסיוא
 ףניפ ,ץלָאה-םיטַש ןּופ חּבוִמ םעד ןכַאמ טסלָאז ןּוא ןֵר

 קידכעקעריפ ;טײרּב יד ןלייא ףניפ ןּוא ,גנעל יד ןלייא
 טסלָאז ןּוא* .ךייה ןייז ןלייא ירד ןּוא ,ןייז חּבומ רעד לָאז
 אפּוג םיא ןּופ ;ןעלקניװ ריפ ענייז ףיוא רענרעה ענייז ןכַאמ
 טימ ןעיצרעּביא םיא טסלָאז ןּוא ;רענרעה ענייז ןייז ןלָאו
 ענייז ןעמענקעװַא ףיוא ּפעט ענייז ןכַאמ טסלָאז ןּואי .רעּפּוק
 ענייז ןּוא ,סנקעּבגנערּפש ענייז ןּוא ,ןעלפּוש ענייז ןּוא ,שַא
 ןכַאמ ּוטסלָאז םילּכ ענייז עלַא ;ןענַאפרעייפ ענייז ןּוא ןעלּפָאג
 ןּופ ּפיז ענרעּפּוק ַא םיא ּוצ ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .רעּפּוק ןּופ
 ענרעּפּוק ריפ ץענ רעד ףיוא ןכַאמ טסלָאז ןּוא ,טעּברַאצענ
 רעטנּוא ןָאטּפױרַא יז טסלָאז ןּוא* .ןקע ריפ ענייז ףיוא ןעגניר
 רעד זיּב ןייז לָאז ץענ יד ןּוא ,ןטנּוא ןּופ ,חּבומ ןּופ סמיזעג םעד
 ,חּבומ םּוצ ןעגנַאטש ןכַאמ טסלָאז ןּוא" .חּבומ ןופ טפלעה
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 .רעּפוק טימ ןעיצרעּביא יז ןּוא ,ץלָאה-םִיטִש ןּופ ןעגנַאטש
 ןּוא ,ןעגניר יד ןיא ןרעװ ןגױצעגנײרַא ןלָאז ןעגנַאטש ענייז ןּואי
 עמ ןעװ ,חּבומ ןּופ ןטייז עדייּב ףיוא ןייז ןלָאז ןעננַאטש יד
 םיא ּוטסלָאז ,רעטערּב ןּופ ,קינײװעניא ליוה* .םיא טנָארט
 ןעמ לָאז יױװַא ,גרַאּב ןפיוא ןזיוועג ריד טָאה עמ יװ ױזַא ;ןכַאמ
 .ןכַאמ

 'םורָד רעד רַאפ :ןּכשִמ ןּופ ףיוה םעד ןכַאמ טסלָאז ןּוא
 ,ןענייל ןטיירדעג ןּופ ףיוה ןרַאפ ןעגנַאהמּורַא ,םורָד ּוצ טייז
 ןלייז יד ןּואי .טייז ןייא רעד רַאפ גנעל יד ןליײא טרעדנּוה
 יד ;רעּפּוק ןּופ ,קיצנַאװצ ןלעװש ערעייז ןּוא ,קיצנַאװצ ּוצרעד
 .רעּבלז ןּופ ,רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא ,ןליז יד ןּופ ךַאלקעה
 ןעננַאהמּורַא :גנעל רַאפ ,טייזךופצ רעד רַאפ ןכיײלנסעד ןּוא;י
 ןּוא ,קיצנַאװצ ּוצרעד ןלייז יד ןּוא ,גנעל יד ןלַײא טרעדנוה
 ,ןליז יד ןּופ ךַאלקעה יד ;רעּפּוק ןּופ ,קיצנַאװצ ןלעװש ערעייז
 ןּופ טיירּב רַאפ ןּוא* .רעּבליז ןּופ ,רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא
 ןלייז יד :ןלײא קיצפּופ ןּופ ןעננַאהמּורַא ,טייז-ברעמ ןיא ףיוה
 ףיוה ןּופ טיירּב יד ןּוא* .ןעצ ןלעװש ערעיײז ןּוא ,ןעצ ּוצרעד
 ןצפופ ןּוא* .ןליײא קיצפּופ גנַאגפיואנוז ּוצ טייז-חרומ ןיא
 ןּוא ,יירד ּוצרעד ןלייז יד ;טײז ןייא רַאפ ןעננַאהמּורַא ןלייא
 ןצפופ טייז רעטײװצ רעד רַאפ ןּוא* .יירד ןלעװש ערעיײז
 ןלעװש ערעיײז ןּוא ,יירד ּוצרעד ןלייז יד ;ןעננַאהמּורַא ןליײא
 קיצנַאװצ ןּופ גנַאהרָאפ ַא ףיוה ןּופ רעיוט ןרַאּפ ןּוא* .יירד
 ןּוא ,טיורלימרעװ ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ ,ןלַײא
 ,ריפ ּוצרעד ןלייז יד ;טעּברַא עטקיטשעג ,ןענַײל ןטיײרדענ
 ,םּורַא דנּור ףיוה ןּופ ןלייז עלַאי .ריפ ןלעװש ערעייז ןּוא
 ןּוא ,רעּבליז ןּופ ךַאלקעה ערעײז ;רעּבליז טימ טפיירעגמורַא
 .ןלייא טרעדנּוה ףיוה ןּופ גנעל ידי* .רעּפּוק ןּופ ןלעװש ערעייז
 ,ןליײַא ףניפ ךייה יד ןּוא ,קיצפּופ ןגעקַא קיצפּופ טַײרּב יד ןּוא
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 עלַא* .רעּפּוק ןּופ ּוצרעד ןלעוש יד ןּוא ;ןעניײל ןטיירדעג ןּופ
 ענייז עלַא ןּוא ,טעּברַא רעצנַאנ ןייז רַאפ ןּכשִמ ןּופ גייצעג
 .רעּפוק ןּופ ,ףיוה ןּופ ךַאלקעלפ עלַא ןּוא ,ךַאלקעלפ

 הָוַּצְּת
 ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןלעּפַאּב טסלָאז ּוד ןּואי

 ,גנוטכייל רעד רַאפ למיוּב ענעגָאלשעג ענייר ןעגנערּב ריד
 ןופ ןסיורד ,דעֹומ-להֹוא ןיא* .דימּת טכיל ַא ןדניצנָא ףיוא
 רעדניק ענייז ןּוא ןרהַא סע לָאז ,ץעזעג ןרַאפ סָאװ תֶכֹורּפ
 קיּבייא ןַא ;טָאג רַאפ ,ירפ רעד ןיא זיּב טנװָא ןּופ ףיוא ןטכירּוצ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ תורֹוד-רֹוד ערעיײז ףיוא ץעועג

 ןּוא ,ןענֹרהַא רעדּורּב ןייד ריד ּוצ ןענענעג ךַאמ ּוד ןּואי ןְדר
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּופ ,םיא טימ ןיז ענייז

 ,אּוהיבַא ןּוא ,בֶדָנ ,ןרהַא ;רימ ּוצ םינהּכ ןייז ןלָאז יז ידּכ
 ןייד ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .ןיז סנרהַא ,רֶמָתיֹא ןּוא ,רָוָעלֶא
 ַא רַאפ ןּוא דובּכ ַא רַאפ רעדיילק עקילײה ןענרהַא רעדּורּב
 סָאװ ,עקיצרַאהנּולק עלַא ּוצ ןדער טסלָאז ּוד ןּוא* .טייקנייש
 ןכַאמ ןלָאז יז ,המכח ןּופ טסייג ַא טימ טליפעגנָא יז ּבָאה ךיא
 ןייז לָאז רע זַא ןקילײה ּוצ םיא ידּכ ,ןענֹרהַא רַאפ רעדיילק יד
 .רימ ּוצ ןהּכ ַא

 ,ןֶשֹוח ַא :ןכַאמ ןלָאז יז סָאװ ,רעדיילק יד ןענייז סָאד ןּוא

 .  ,ּבױה ַא ,לדמעה טלטסעקעג ַא ןּוא ,לטנַאמ ַא ןּוא ,דֹופַא ןַא ןּוא
 ןייד רַאפ רעדיײלק עקילײה ןכַאמ ןלָאז יז ןּוא ;לטרַאג ַא ןּוא
 ּוצ םינהֹּכ ןייז ןלָאז יז ידּכ ,ןיז ענייז רַאפ ןּוא ןענֹרהַא רעדּורּב
 ןּוא ,לָאװ עָאלּב יד ןּוא ,דלָאג סָאד ןעמענ ןלָאז יז ןּוא* .רימ
 .ןענייל םעד ןּוא ,טיורלימרעװ סָאד ןּוא ,לּפרּוּפ םעד

 ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאנ ןּופ דֹוּפֲא םעד ןכַאמ ןלָאז ייז ןּוא'
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 -סיוא קיצנּוק ,ןענייל ןטיירדעג ןּוא ,טיורלימרעװ ,לּפרּוּפ ןּוא !
 טפעהַאּב ,ןּבָאה רע לָאז רעדנעּבלסקַא יװצי .טעּברַאעג
 רעד ןּוא* .טפעהַאּב ןייז לָאז רע ידּכ ,ןקע ײװצ ענייז ּוצ !
 ןּופ ,טעּברַא ןייז יװ ױזַא ןייז לָאז ,םיא ףיוא סָאװ דנַאּבלטרַאג !

 -לימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאנ ןּופ ;אפּוג םיא
 -לקינָא ייווצ ןעמענ טסלָאז ןּוא" .ןענייל ןטיײרדעג ןּוא ,טיור

 ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד יז ףיוא ןצירקסיוא ןּוא ,רענייטשי
 יד ןּוא ,ןייטש ןייא ףיוא ןעמענ ערעיײז ןּופ סקעזיי ;לארׂשי

 ערעײז טול ,ןייטש ןטײװצ ןפיוא ןעמענ סקעז עקירעּביא|
 ןעננוצירקסיוא יו ,רעדיינשנייטש ַא ןּופ טעּברַא יו! .ןטרּוּבעג
 ןעמענ יד טול רענייטש יײװצ יד ןצירקסיוא ּוטסלָאז ,לניז ַא ןּופ
 ןּופ ןעגנּוסַאפנייַא ןיא טמַארעננייַא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 רענייטש ײװצ יד ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא;* .ןכַאמ יז וטסלָאז דלָאג
 גנּונָאמרעד ןּופ רענײטש-דֹופַא ןּופ רעדנעּבלסקַא יד ףיואי
 ערעייז ןגָארט לָאז ןרהַא ןּוא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ
 .גנּונָאמרעד ַא רַאפ ןעלסקַא ײװצ ענייז ףיוא טָאג רַאפ ןעמענ
 ײװצ ןּוא=* ;דלָאג ןּופ ןעגנּוסַאפניַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא* = |
 -טכעלפ ,ןכַאמ יז ּוטסלָאז טיירדעג ;דלָאג םענייר ןּופ ןטיײק'
 יד ףיוא ןטייק ענעטכָאלפעג יד ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא ;טעּברַא!
 .ןעגנוסַאפניײא

 -סיוא קיצנּוק ,דײשַאּב ןּופ ןֶשֹוח ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא*
 ;ןכַאמ םיא וטסלָאז דֹופַא ןּופ טעּברַא יד יװ ױזַא ;טעּברַאעג
 ןּוא ,טיורלימרעװ ןּוא ,לּפרוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאג ןּופ
 רע לָאז קידכעקעריפ:* .ןכַאמ םיא ּוטסלָאז ,ןענייל ןטיײרדעג
 .טײרּב ןייז ןַאּפש ַא ןּוא ,גנעל ןייז ןַאּפש ַא ,טלּפָאטעג ,ןייז
 ,רענייטש ןּופ גנּוצעזנייַא ןַא םיא ןיא ןצעזנײרַא טסלָאז ןּואיי
 ,קַארָאמש ןּוא ,ןַאּפָאט ,ןיּבּור ןּופ לייצ ַא .רענייטש ןלייצ ריפי
 ןּוא ,ןײטשריּפַאס ,לקנּופרַאג :ליײצ עטײװצ יד ןּוא-* ;ליײצ ןייא
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 ;טסיטעמַא ןּוא ,טַאנַא ,םּוצכַאי :לייצ עטירד יד ןּואיי ;טנעמיד
 -ניײַא ;זיּפשַאי ןּוא ,לקינָא ןּוא ,ןײטשדלָאג :לייצ עטריפ יד ןּואיי
 ןוא"  .ןעננוסַאּפניַא ערעייז ןיא ןייז יז ןלָאז דלָאנ ןיא טצעזעג
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד טול ןייז ןלָאז רענייטש יד
 ,לגיז ַא ןּופ ןעננוצירקסיוא יװ ;ןעמענ ערעײז טול ,ףלעװצ
 ףלעװצ יד ןנעקַא ,ןייז יז ןלָאז ןעמָאנ ןייז טול רעכַאלטיא
 ,ןטייק עטיירדעג ןְשֹוח ןפיוא ןכַאמ טסלָאז ןּואי .םיטבש
 םּוצ ןכַאמ טסלָאז ןּוא= .דלָאג םענייר ןּופ ,טעּברַאטכעלּפ
 ףיוא ןענניר ייווצ יד ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ײװצ ןשוח
 יװצ יד ןָאטנײרַא טסלָאז ןּוא* .ןֶשֹוח ןּופ ןקע ײװצ יד
 .ןֶשֹוח ןּופ ןקע יד ייּב ןעגניר ײװצ יד ןיא ןטכעלפ ענרעדלינ
 ןָאטּפױרַא ּוטסלָאז ןטכעלפ ײװצ יד ןּופ ןקע ײװצ יד ןּוא*
 -לסקַא יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגנּוסַאפנייַא ײװצ יד ףיוא
 טסלָאז ןּוא* .טייורעדָאפ ןייז ףיוא ,דֹופָא ןּופ רעדנעּב
 יד ףיוא ןצעופיורַא יז ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ײװצ ןכַאמ
 ןופ טז רעד ּוצ סָאװ םיז ןייז יײיּב ןֶשֹוח ןּופ ןקע ײװצ
 ענרעדלינ ײװצ ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .ּוצ קינײװעניא ,דֹופֲא
 / ןּופ רעדנעּבלסקַא ײװצ יד ףיוא ןָאטּפױרַא יז ןּוא ,ןענניר
 . ,גנּוטפעהַאּב ןייז ןּבעל ,טייזרעדָאפ ןייז ףיוא ,ןטנּוא ןּופ ,דֹופֵא
 ןרינשּוצ לָאז עמ ןּוא= .דֹופֵא ןּופ דנַאּבמּורַא םעד רעּביא
 ַא טימ דֹופַא ןּופ ןענניר יד ּוצ ןענניר ענייז ךרּוד ןְשֹוח םעד
 דנַאּבמּורַא םעד ףיוא ןייז לָאז רע ידּכ ,לָאװ רעָאלּב ןּופ רּונש
 .דֹופֲא ןּופ ןקּורּפָארַא טינ ךיז לָאז ןְׁשֹוח רעד ןּוא ,דֹופַא ןּופ
 / ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד ןגָארט לָאז ןרהַא ןּוא*
 . ןיא טמוק רע ןעװ ,ןצרַאה ןייז ףיוא דײשַאּב ןּופ ןְׁשֹוח םעד
 / טסלָאו ןּוא" .דימּת טָאג רַאפ גנונָאמרעד ַא רַאפ ,םּוטקילײה
 / יז ןּוא ,םימוּתו-םירּוא יד דײשַאּב ןּופ ןְשֹוח םעד ןיא ןָאטנײרַא
 / ןטָאג רַאפ טמּוק רע ןעוו ,ןצרַאה ןפיוא ןענֹרהַא יּב ןייז ןלָאז



 79 הוצּת ,תומש .41-31 חכ

 לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ דײשַאּב םעד ןגָארט לָאז ןרהַא ןּוא
 .דימּת טָאג רַאפ ןצרַאה ןייז ףיוא

 רעטיול ןּופ דֹוּפַא ןּופ לטנַאמ םעד ןכַאמ טסלָאז ןּואי | 
 ;ןטימ ןייז ןיא ןייז לָאז ּפָאק ןרַאפ גנונעפע ןייז ןּוא* .לָאװ רעָאלּב
 יװַא ;טעּברַאּבעװ ,םּורַא דנּור גנונעפע ןייז ייּב ןייז לָאז םיוז ַא

 ךיז לָאז רע ,םיא ייּב ןייז לָאז דמעהרעצנַאּפ א ןּופ גנונעפע יד יו
 ןעמיורגלימ ןנערּב ענייז ףיוא ןכַאמ טסלָאז ןּוא= .ןסיירעצ טינ
 ענייז ףיוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופי
 דנּור יז ןשיװצ ךַאלקעלג ענרעדליג ןּוא ,םּורַא דנור ןגערּב
 לקעלג ןרעדליג ַא ,םיורגלימ ַא ןּוא לקעלג ןרעדליג ַא** ;םּורַא
 .םּורַא דנּור לטנַאמ םעד ןּופ ןגערּב יד ףיוא ,םיורגלימ ַא ןּוא
 לוק רעד ןּוא ,ןעניד םייּב ןעגֹרהַא ףיוא ןייז לָאז סע ןּוא*
 םּוטקילײה ןיא ןײרַא טמּוק רע ןעװ ןרעה ךיז לָאז ןּופרעדי

 .ןּברַאטש טינ לָאז רע ידּכ ,סױרַא טייג רע ןעוו ןּוא ,טָאג רַאפי
 ןּוא ,דלָאנ םענייר ןּופ ךעלּבנרעטש ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא* = |
 קילײה; לגיז ַא ןּופ ןעננוצירקסיוא יװ םיא ףיוא ןצירקסיוא
 א ןּופ רּונש ַא ףיוא ןָאטּפױרַא סע טסלָאז ןֹוא* .'טָאג ּוצ
 טיײזרעדָאט רעד ףיוא ;ּבױה רעד ףיוא ןייז לָאז סע ןּוא ,לָאװ
 סנרהַא ףיוא ןייז לָאז סע ןוא* .ןייז סע לָאז ּבױה רעד ןּופ
 עקילײה יד ןגעקַא דניז יד ךיז ףיוא ןעמענ לָאז ןרהַא ןּוא ,ןרעטש
 ערעײז עלַא ייּב ,ןקילײה לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ ,ןכַאז
 ײז ידּכ ,דימּת ןרעטש ןייז ףיוא ןייז לָאז סע ןּוא ;ןּבָאג עקילײה
 .טָאג רַאפ ןרעװ טקיליװַאּב ןלָאז

 ;ןענייל ןּופ ,טלטסעקעג לדמעה סָאד ןכַאמ טסלָאז ןּוא
 ,ןכַאמ ּוטסלָאז לטרַאג ַא ןּוא ;ןעגיײל ןּופ ּביוה ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא
 ;ךַאלדמעה ןכַאמ ּוטסלָאז ןיז סנרהַא ןּוא* .טעּברַא עטקיטשעג
 יז וטסלָאז ןעלטיה ןּוא ;ןעלטרַאג ןכַאמ .יײז טסלָאז .ןּוא
 ײז טסלָאז ןּואי* .טײקנייש ַא רַאפ ןּוא דובּכ ַא רַאפ ןכַאמ
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 יז טסלָאו ןּוא ;םיא טימ ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא רעדּורּב ןייד ןָאטנָא
 ןלָאז יז וַא ,ןקילײה יז ןּוא ,*טנַאה רעייז ןליפרעד ןּוא ,ןּבלַאז
 ןקעדרַאפ ּוצ ןזיוה ענענייל יז ךַאמ ןּוא* .רימ ּוצ םינהּכ ןייז
 יז ןלָאז ןכיד יד ויּב ןּוא ןדנעל יד ןּופ ;שיײלפדנַאש סָאד
 ןעמּוק יז ןעוו ,ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא ףיוא ןייז ןלָאז יז ןּוא* .ןייז
 ןעניד ּוצ ,חּבומ םּוצ ןענענעג יז ןעװ רעדָא ,דעֹומ-להֹוא ןיא
 ןַא ;ןּברַאטש ןּוא דניז ַא ןגָארט טינ ןלָאז יז ידּכ ;םּוטקילײה ןיא
 .םיא ךָאנ ןעמָאז ןייז רַאפ ןּוא םיא רַאפ ץעזעג קייּבײא

 ּוצ יז ,יײז ּוצ ןָאט טסלָאז ּוד סָאװ ךַאז יד זיא סָאד ןּוא הב
 ןּוא סקָא ןגנּוי ןייא םענ :רימ ּוצ םינהּכ ןייז ּוצ ןקילײה

 ןּוא ,טיורּב טרעייזעגמּוא ןּואי .רעלעפ ַא ןָא סרעדיװ יײװצ
 עטרעייזעגמוא ןּוא ,לייא טימ טשימרַאפ תולח עטרעייזעגמּוא
 ײזּוטסלָאז לעמלמעז םענעצייוו ןּופ ;לײא טימ טרימשַאּב סנכּוק
 ןענענעג יז ןּוא ,ּברָאק ןייא ןיא ןָאטנײרַא יז טסלָאז ןּוא* .ןכַאמ
 .סרעדיװ ײװצ יד טימ ןּוא סקָא םעד טימ ,ּברָאק םעד ןיא
 גנַאגנייַא םּוצ ןענענעג ןכַאמ ּוטסלָאז ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא ןּוא*
 ןוא .רעסַאװ טימ ןשַאװ ייז טסלָאז ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ
 ,לדמעה סָאד ןענֹרהַא ןדײלקנָא ןּוא ,רעדיילק יד ןעמענ טסלָאז
 ןּוא ,ןֶשֹוח םעד ןּוא ,דֹופא םעד ןּוא ,דֹופֵא ןּופ לטנַאמ םעד ןּוא
 טסלָאז ןּוא" .דֹופַא ןּופ דנַאּבמּורַא םעד טימ ןטרּוננָא םיא

 ש
7 
" 

  ןיורק עקילײה יד ןָאטּפױרַא ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ּביוה יד ןָאטנָא
 ,גנוּבלַאז ןּופ לייא סָאד ןעמענ טסלָאז ןּואי .ּבױה רעד ףיוא
 ןיז ענייז ןּוא* .ןּבלַאז םיא ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןסיגפורַא ןּוא
 ןוא" .ךַאלדמעה ןדײלקנָא יז ןּוא ,ןענענעג ןכַאמ ּוטסלָאז
 יז ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא ,לטרַאג ַא ןטרּוננָא יז טסלָאז
 . ןקיּביײא ןַא רַאפ ןרעהעג ײז לָאז הנּוהּכ יד ןּוא ,ןעלטיה ןדניּבנָא
 טנַאה יד ןּוא ,ןענֹרהַא ןּופ טנַאה יד ןליפרעד טסלָאז ןּוא ;טכער
 .ןיז ענייז ןּופ

 יױעייװנייֵא יה -ד א
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 ,דעֹומ-להֹוא ןרַאפ סקָא םעד ןענענעג ןכַאמ טסלָאז ןּואי = |
 ּפָאק ןפיוא טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא!

 נייַא םייּב ,טָאג רַאפ סקָא םעד ןטכעש טסלָאז ןּואי* .סקָא ןּופ
 ןופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ טסלָאז ןּואי* .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאג
 ןייד טימ חּבומ ןּופ רענרעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,סקָא
 .ןּופ טנּורג םייּב ןסיגסיוא וטסלָאז טּולּב עצנַאג סָאד ןּוא ,רענניפ|

 טקעדַאּב סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד ןעמענ טסלָאז ןּוא= .חּבומ
 ןוא ,רעּבעל םעד רעּביא שיילפטיור סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד
 ןפיוא ןפמעד ןּוא ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייּב
 ,טסימ ןייז ןּוא ,לעפ ןייז ןּוא ,סקָא ןּופ שיילפ סָאד ןּוא* .חּבומ
 רעפּפָאדניז ַא ;רעגַאל ןסיוא רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ּוטסלָאז
 .סָאד זיא

 ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא ,ןעמענ וטסלָאז רעדיװ ןייא ןּוא'*
 ןוא* .רעדיװ ןּופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעײז ןענעלנָא ןלָאז
 ןעגנערּפש ןּוא ,טּולּב ןייז ןעמענ ןּוא ,רעדיוו םעד ןטכעש טסלָאז
 ןדיינשעצ ּוטסלָאז רעדיװ םעד ןּוא* .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא-
 ןּוא ,דײװעגניא ענייז ןשַאװ טסלָאז ןּוא ,רעקיטש ענייז ףיוא
 ןייז ּוצ ןּוא ,רעקיטש ענייז ּוצ ןגײלקעװַא יז ןּוא ,ינק ענייז
 ַא ;חּבומ ןפיוא רעדיװ ןצנַאג םעד ןפמעד טסלָאז ןּוא* .ּפָאק
 -רעייפ ַא ,היר רעקַאמשעג ַא ;טָאג ּוצ סָאד זיא רעפּפָאדנַארּב
 .טָאג ּוצ סָאד זיא רעפּפָא

 ןּוא ןרהַא ןּוא ,רעדיװ ןטיײװצ םעד ןעמענ טסלָאז ןּואי*
 .רעדיװ ןּופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז ןיז ענייז
 ןּוא ,טּולּב ןייז ןּופ ןעמענ ןּוא ,רעדיװ םעד ןטכעש טסלָאז ןּואיי
 ןפיוא ןּוא ,ןענֹרהַא ןּופ לּפעלרעױא ןטכער ןפיוא ןָאטּפױרַא
 רעייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ןיז ענייז ןּופ לּפעלרעױא ןטכער
 ןּוא ;סּופ ןטכער רעייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער
 ןוא: .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא טּולּב סָאד ןעגנערּפש טסלָאז
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 םעד ןּופ ןּוא ,חּבומ ןפיוא סָאװ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ טסלָאז
 ענייז ףיוא ןּוא ,ןענֹרהַא ףיוא ןצירּפש ןּוא ,גנוּבלַאז ןּופ לייא
 ןיז ענייז ןּופ רעדיײלק יד ףיוא ןּוא ,ןיז ענייז ףיוא ןּוא ,רעדיילק
 ןּוא ,קילײה ןרעװ ןלעװ רעדיײלק ענייז ןּוא רע ןּוא ;םיא טימ
 טסלָאז ןּוא*י .םיא טימ ןיז ענייז ןיפ רעדיײלק יד ןּוא ןיז ענייז

 סָאד ןּוא ,לדיײװ םעד ןּוא ,סטעפ סָאד רעדיװ םעד ןּופ ןעמענ !
 ןופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד טקעדַאּב סָאװ סטעפ
 ןוא ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייּב ןּוא ,רעּבעל
 זיא יגנוליפרעד ןּופ רעדיװ ַא םורָאװ--לקנעש ןטכער םעד
 ,לייא ףיוא טיורּב הלח ןייא ןּוא ,טױרּב ןּבַאל ןייא ןּוא-סָאד
 רַאפ סָאװ טיױרּב ןטרעיײזעגמּוא ּברָאק םעד ןּופ ןכּוק ןייא ןּוא
 ןופ טנעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא גנידצלַא טסלָאז ןּוא* .טָאג
 -פיוא יז טסלָאז ןּוא ;ןיז ענייז ןּופ טנעה יד ףיוא ןּוא ,ןענֹרהַא
 . ןופ ןעמענ סע טסלָאז ןּוא= .טָאג רַאפ גנוּבײהפיוא ןַא ןּבײה

 ,רעפּפָאדנַארּב םעד רעּביא ,חּבומןפיוא ןפמעד ןּוא ,טנַאה רעייז

: 

 - ּוצ סָאד זיא רעפּפָארעײפ ַא ;טָאג רַאפ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ
 - "רעד ןּופ רעדיװ םעד ןּופ טסּורּב יד ןעמענ טסלָאז ןּוא** .טָאג
 - רַאפ גנּוּבייהפיוא ןַא ןּבייהפיוא יז ןּוא ,ןענֹרהַא רַאפ סָאװ גנוליפ
 . יד ןקילײה טסלָאז ןּואי .קלח םּוצ ריד ןייז לָאז סע ןּוא ;טָאג
 / סָאװ ,גנודײשּפָא ןּופ לקנעש םעד ןּוא ,גנוּביהפיוא ןּופ טסּורּב
 ןרָאװעג טדײשענּפָא זיא סָאװ ןּוא ,ןרָאװעג ןּביױהעגפיוא זיא
 / ןענֹרהַא רַאפ סָאװ םעד ןּופ ,גנוליפרעד ןּופ רעדיװ םעד ןּופ
  ּוצ ןּוא ןענרהַא ּוצ ןרעהעג לָאז סע ןּוא* .ןיז ענייז רַאפ ןּוא
 . ןּופ רעדניק יד ןּופ ,טכער ןקיּביײא ןַא רַאפ ,רעדניק ענייז
 / לָאז גנודײשּפָא ןַא ןּוא ,סָאד זיא גנודײשּפָא ןַא םורָאװ ;לארׂשי
 ,רעפּפָאדירפ ערעייז ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ,ןייז סע
 .טָאג ּוצ גנּודײשּפָא רעייז

 רַאפ ןייז ןלָאז ןענֹרהַא ןּופ רעדיילק עקילײה יד ןּואיי

 .גנוקילייה ,גנואיײונייַא יה .ד *

| 
: 
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 רעיײז ןליפרעד ּוצ ןּוא ,יײז ןיא ןּבלַאז ּוצ ףיוא ,םיא ךָאנ ןיז ענייז
 סָאװ ,ןיז ענייז ןּופ רעד ןָאטנָא יז לָאז געט ןּביו*י .ייז ןיא טנַאה !

 -להֹוא ןיא טמּוק סָאװ רעד ,טרָא ןייז ףיוא ןהֹּכ רעד טרעוװ
 .םוטקילײה ןיא ןעניד ּוצ דעֹומ !

 ןכָאק ןּוא ,ןעמענ ּוטסלָאז גנוליפרעד ןּופ רעדיוװ םעד ןּואיי
 ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא .טרָא ןקילײה ַא ןיא שיילפ ןייז
 ןיא סָאװ טיורּב סָאד ןּוא ,רעדיװ םעד ןּופ שיילפ סָאד ןסע
 יד ןסע ןלָאז סָאד ןּוא= .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ,ּברָאק
 ּוצ ידּכ ,טימרעד ןרָאװעג ןּבעגרַאפ זיא סע ןעמעװ ףיוא
 לָאז רעדמערפ ַא רעּבָא ;ןקילײה ּוצ יז ,טנַאה רעייז ןליפרעד
 טעװ סע זַא ןּוא .קילײה זיא סָאד לײװ ,ןסע טינ ןּופרעד
 םעד ןּופ רעדָא ,גנוליפרעד ןּופ שיילפ םעד ןּופ ןּביײלּברעּביא

 ענעּבילּבעג סָאד ןענערּברַאפ ּוטסלָאז ,ירפ רעד ןיא זיּב ,טיורּב !
 .קילייה זיא סע םורָאװ ,ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז סע ;רעיײפ ןיא !

 ץלַא יװ יװַא ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ ןָאט טסלָאז ןּוא*
 רעייז ןליפרעד ּוטסלָאז געט ןּביז ;ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ !
 ןכַאלטיא ןכַאמ ּוטסלָאז רעפּפָאדניז ַא סקָא ןַא ןּוא* .טנַאה !
 רּפכמ ןייד טימ חּבומ םעד ןקינײר ןּוא ,גנּוּבעגרַאפ ַא רַאפ גָאט

 ןּביז* .ןקילײה ּוצ םיא ,ןּבלַאז םיא טסלָאז ןוא ;םיא ףיוא ןייז
 רעד ןּוא ;ןקילײה םיא ןּוא ,חּבומ ןפיוא ןייז רּפכמ ּוטסלָאז געט
 ךיז טריר סָאװ ץלַא ;טײקילײה עט ַא ןייז לָאז חּבזמ !
 .קילײה ןרעװ לָאז חּבומ ןָא ןָא!

 עקירָאי :חּבומ ןפיוא ןכַאמ טסלָאז ּוד סָאװ זיא סָאד ןואי
 ןיא ןכַאמ ּוטסלָאז סּפעש ןייא* .דימּת ,גָאט ַא יײװצ ןסּפעש
 .טנװָא ןגעק ןכַאמ ּוטסלָאז סּפעש ןטײװצ םעד ןּוא ,ירפ רעדי
 ַא לייא ענעגָאלשעג טימ טשימרַאפ לעמלמעז לטנעצ ַא ואז
 םעד ּוצ ןיײװ ןיה לטרעפ ַא ןּופ רעפּפָאסיג ַא ןּוא ,ןיה לטרעפ
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 ןגעק ןכַאמ ּוטסלָאז סּפעש ןטײװצ םעד ןּואי* .סּפעש ןייא
 יװַא ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןּופ רעפּפָאויּפש סָאד יװ יװַא ;טנװָא
 ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,םיא ּוצ ןכַאמ ּוטסלָאז ,רעפּפָאסינ ןייז יװ
 ףיוא רעפּפָאדנַארּב קידנעטש ַא* .טָאנ ּוצ רעפּפָארעיפ ַא
 ,טָאג רַאפ ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ,תורֹוד-רֹוד ערעײַא
 ּוצ ןטרָאד ,ךייַא ּוצ ןקעלּפטנַא ךיז ךיא לעװ ןטרָאד סָאװ
 ּוצ ןקעלּפטנַא ןטרָאד ךיז לעװ ךיא ןּוא* .ריד ּוצ ןדער
 ןיימ טימ ןרעװ טקילײהעג טעװ סע ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 םעד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םעד ןקילײה לעװ ךיא ןּוא* .טכַארּפ
 םינהֹּכ ןייז ּוצ ןקילײה ךיא לעװ ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא ןּוא ;חּבומ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיוװצ ןעור לעװ ךיא ןּוא* .רימ ּוצ
 הוהי ןיּב ךיא זַא ,ןסיו ןלעװ יז ןּוא** .טָאנ םּוצ ןייז יז לעװ ןּוא
 ידּכ ,םירצמ .דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה סָאװ ,טָאנ רעייז
 .טָאג רעייז הוהי ןיּב ךיא .ייז ןשיווצ ןעּור לָאז ךיא

 ;ךיורײװ ןּופ גנורעכייר רַאפ חּבזמ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּואי ל
 ,גנעל ןייז לייא ןַא" .ןכַאמ םיא ּוטסלָאז ץלָאה-םיטִש ןּופ

 ײװצ ןּוא ,ןייז רע לָאז קידכעקעריפ ;טײרּב ןייז לייא ןַא ןּוא
 ןוא* .רענרעה ענייז ןייז ןלָאז אפּוג םיא ןּופ ;ךייה ןייז ןלייא
 ,קעדרעּביױא ןייז ,דלָאג םענייר טימ ןעיצרעּביא םיא טסלָאז
 טסלָאז ןּוא ;רענרעה ענייז ןּוא ,םּורַא דנור טנעװ ענייז ןּוא
 ײװצ ןּוא* .םּורַא דנור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא ּוצ ןכַאמ
 ;ץנַארק ןייז רעטנוא םיא ּוצ ןכַאמ ּוטסלָאז ןעגניר ענרעדלינ
 ײװצ ענייז ףיוא-ןכַאמ יז ּוטסלָאז ןעקנַאלפ יײװצ ענייז ףיוא
 ּוצ םיא ,ןעננַאטש יד רַאפ ןרעיוא רַאפ ןייז ןלָאז יז ןּוא ,ןטייז
 -םיטִש ןּופ ןעגנַאטש יד ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .ייז ףיוא ןגָארט
 יקעװַא םיא טסלָאז ןּוא" .דלָאג טימ ןעיצרעּביא יז ןּוא ,ץלָאה
 רַאפ ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד רַאפ סָאװ תֶכֹורְּפ םעד רַאפ ןלעטש
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 ךיז ךיא לעװ ןטרָאד סָאװ ,ץעועג םעד רעּביא סָאװ קעד םעד
 ךיוריײװ םיא ףיוא ןרעכייר לָאז ןרהַא ןּואי .ריד ּוצ ןקעלּפטנַא
 רע ןעװ ,ןגרָאמירפ ןיא ןגרָאמירּפ ;ןצריװעג עקידעקעמש ןּופ
 ןעוו ןּוא* .ןרעכייר סע רע לָאז ,ךַאלרער יד טכערּוצ טכַאמ
 ;ןרעכיײר סע רע לָאז ,טנװָא ןגעק ךַאלרער יד ןָא טדניצ ןרהַא
 .תורֹודירֹוד ערעײַא ףיױא טָאג רַאפ ךיוריײװ ןקידנעטש ַא
 רעדָא ,ךיורײװ ןדמערפ םיא ףיוא ןעגנערּבפיוא טינ טלָאז ריא*
 טלָאז רעפּפָאסיג ַא ןּוא ;רעפּפָאזײּפש ַא ןּוא רעפּפָאדנַארּב ַא
 ענייז ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןרהַא ןּוא" .םיא ףיוא ןסיג טינ ריא
 רעפּפָאדניז םעד ןּופ טּולּב םעד טימ ;רָאי ןיא לָאמ ןייא רענרעה
 ,םיא ףיוא ןייז רּפכמ רָאי ןיא לָאמ ןייא רע לָאז גנּוּבעגרַאפ ןּופ
 רע זיא טייקילײה עטסקילײה ַא ;תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא
 .טָאג ּוצ

 אּׂשִת יִּכ
 וד וַא"* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא!י

 טול לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רּפסמ םעד ןעמענפיוא טסעװ
 ןייז רַאפ ויילסיוא ןַא רעכַאלטיא ןּבעג יז ןלָאז ,גנּולײצ רעייז |
 יז ןשיוצ ןייז טינ לָאז סע ידּכ ,יײז טלייצ עמ ןעװ ,טָאג ּוצ שפנ |
 רעכַאלטיא ,ןּבעג יז ןלָאז סָאד* .יײז טלייצ עמ ןעוו ,הפנמ ַא |
 ןפיוא ,לקָש ןּבלַאה ַא :גנולײצ רעד ןיא ןײרַא טייג סָאװ -

 ןַא לקָש ןּבלַאה ַא-לקֶׁש ַא הָרִג קיצנַאװצ-לקָש ןקילײה
 רעד ןיא ןײרַא טייג סָאװ רעכַאלטיא:* .טָאג ּוצ גנודײשּפָא
 יד ןּבעג לָאז ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,גנולייצ
 רעד ןּוא ,ןרעמ טינ לָאז רעכייר רעד" .טָאג ןּופ גנודײשּפָא
 יד ןּבעג םייּב ,לקָש ןּבלַאה ַא ןּופ ןרענימ טינ לָאז רעמערָא
 .תושפנ ערעײַא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ידּכ ,טָאנ ןּופ גנודײשּפָא

 ןגפ רעדניק יד ןּופ ,גנּוּבעגרַאפ ןּופ טלעג סָאד ןעמענ טסלָאז ןּואיי |
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 ,דעֹומזלהֹוא ןּופ טעּברַא רעד רַאפ ןּבעג סע טסלָאז ןּוא ,לארׂשי
 רַאפ גנונָאמרעד ַא רַאּפ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןייז לָאז סע ןּוא
 .תושפנ ערעייַא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,טָאנ

 ךיוא טסלָאז"* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 ,רעּפּוק ןּופ לעטשעג ןייז טימ ,רעּפּוק ןּופ סַאפטנַאה ַא ןכַאמ
 דעֹומ-להֹוא ןשיװצ ןלעטשקעװַא םיא טסלָאז ןּוא ;ןשַאװ ּוצ ךיז
 ןּוא ןרהַא ןּוא* .רעסַאװ ןיהַא ןָאטנײרַא ןּוא ,חּבומ ןשיװצ ןּוא
 .סיפ ערעײז ןּוא טנעה ערעיײז םיא ןּופ ןשַאװ ןלָאז ןיז ענייז
 ,רעסַאװ טימ ןשַאװ ךיז ייז ןלָאז ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןעמוק יז ןעוויי
 חּבומ םּוצ ןענענעג יז ןעוו רעדָא ;ןּברַאטש טינ ןלָאז יז יִדֹּכ
 ןלָאז יז ןּואי: .טָאג ּוצ רעפּפָארעיפ ַא ןפמעד ּוצ ,ןעניד ּוצ
 ;ןּברַאטש טינ ןלָאז יז ידּכ ,סיפ ערעייז ןּוא טנעה ערעייז ןשַאװ
 ףיוא ןעמָאז ןייז ןּוא םיא ,ץעזעג קיּביײא ןַא ןייז יז לָאז סע ןּוא
 .תורֹוד-רֹוד

 םענ ּוד== ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 ,ןלקָשו טרעדנּוה ףניפ ערימ עקיסילפ ,ןצריװעגטּפױה ךיוא ריד
 טרעדנּוה ײװצ ,ןּופרעד טפלעה ַא גנירעמיצ ןקיצריװעג ןּוא
 ןוא=* ,קיצפּופ ןוא טרעדנּוה ייווצ רָארצריװעג ןּוא ,קיצּפּופ ןּוא
 .ןיה ַא למיוּב ןּוא ,לקָׁש ןקילײה ןפיוא ,טרעדנּוה ףניפ לײנַאק
 ַא ,גנוּבלַאז רעקילײה ןּופ לייא ןַא ןּופרעד ןכַאמ טסלָאז ןּוא=
 לייא ןַא ;טכַאמ רעשימ-םימׂשּב רעד יװ יװַא טײרַאּבּוצ םימׂשּב
 -רעד ןּבלַאז טסלָאז ןּוא* .ןייז סע לָאז גנוּבלַאז רעקילײה ןּופ
 שיט םעד ןּואי ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םעד טימ
 םעד ןּוא ,םִילּכ עריא ןּוא הרֹונמ יד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ןּוא
 ןוא רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּוא* ,ךיורײװ רַאפ חּבומ
 ןואי .לעטשעג ןייז ןּוא סַאפטנַאה םעד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא
 ץלַא ;טײקילײה עטסקילײה ַא ןייז ןלָאז יז ,ןקילײה ייז טסלָאז
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 ןּוא ןענֹרהַא ןּוא" .קילײה ןרעװ לָאז ןָא יז ןָא ךיז טריר סָאװ
 .רימ ּוצ םינהֹּכ ןייז ּוצ ןקילײה ײז ןּוא ןּבלַאז ּוטסלָאז ןיז ענייז
 ןַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדער ּוטסלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּוא*י
 ערעיײַא ףיוא רימ ּוצ ןייז סָאד לָאז גנּוּבלַאז רעקילײה ןּופ לייא
 ,ןרעװ ןסָאגעג טינ סע לָאז ּבײל סנשטנעמ ַא ףיוא** .תורֹוד-רֹוד
 -רעד גנושימפיונוצ רעד טול ,סניװַא ןכַאמ טינ טלָאז ריא ןּוא
 רעכַאלטיא* .ןייז ךייא סע לָאז קילײה ,סָאד ויא קילײה ;ןּופ
 "רעד ןָאטּפױרַא טעװ סָאװ רעדָא ,סניוװַא ןטײרּבוצ טעװ סָאװ
 .קלָאפ ןייז ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ טעװ ,ןדמערפ ַא ףיוא ןּופ

 עקידעקעמש ריד םענ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא*
 ;ןַאּבַאלַאג ןּוא ,לנענרעכייר ןּוא ,ץריװעגפירט ,ןצריוװעג
 ךיילג ףיוא ךיילג ;ךיורײװ ןרעטיול ןּוא ,ןצריװעג עקידעקעמש
 ַא ,גרַאװרעכײר ַא ןּופרעד ןכַאמ טסלָאז ןּוא=  .ןייז יז ןלָאו
 ,ץלַאז טימ טכירעגוצ ,טכַאמ רעשימ-םימׂשּב רעד יװ ױזַא םימׂשּב
 ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןּבײרעצ ןיד ןּופרעד טסלָאז ןּוא* .קילײה ,ןייר
 לעװ ןטרָאד סָאװ ,דעֹומ-להֹוא ןיא ץעזעג םעד רַאפ ןּופרעד
 לָאז טייקילײה עטסקילײה ַא ;ריד ּוצ ןקעלּפטנַא ךיז ךיא
 -ןכַאמ טסעװ ּוד סָאװ גרַאװרעכײר סָאד ןּוא* .ןייז ְךייַא סע
 ּוצ קילײה ;ןכַאמ טינ ךיז רַאפ ריא טלָאז גנושימפיונוצ ןייז טול
 ,סנױזַא ןכַאמ טעװ סָאװ רעכַאלטיא .ןייז ריד סע לָאז טָאג
 .קלָאפ ןייז ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ טעװ ,ןּופרעד ןקעמש ּוצ

 ךיא ,עז" :ןגָאז ּוצ ױזַא ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןואי אל
 םעד ירּוא ןּופ ןּוז םעד לַאלַצּב "ןעמָאנ ןטימ ןפּורעג ּבָאה

 ןטימ טליפעגנָא םיא ּבָאה ךיא ןּוא* ,הדּוהי טבש ןּופ ,ןרּוח ןּופ ןּוז
 ןיא ןּוא טײקידנַאטשרַאפ ןיא ןּוא ,המכח ןיא ,טָאג ןּופ טסַײג
 ןעלצניקוצסיוא: ,הכָאלמ רעדעװטעי ןיא ןּוא ,טפַאשנעק
 ןיא ןּוא ,רעּבליז ןיא ןּוא ,דלָאג ןיא ןטעּברַא ּוצ ,ןכַאז עקיצנּוק
 ןיא ןּוא ,ןסַאפניַא םּוצ רענייטש ןּופ גנודיינש ןיא ןּוא* ;רעּפּוק

 יטלייוורעדסיוא ,טנכייצײגסיוא -ה .ד *
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 ןּוא* .הכָאלמ רעדעװטעי ןיא ןטעּברַא ּוצ ,ץלָאה ןּופ גנוצינש
 ,ןכֶמָסיחַא ןּופ ןּוז םעד בָאילהָא םיא ּוצ ןּבעגענּוצ ּבָאה ,עז ,ךיא
 ךיא ּבָאה עקיצרַאהנולק עלַא ןּופ ןצרַאה ןיא ןּוא ;ןָד טבש ןּופ
 ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןכַאמ ןלָאז יז זַא ,המכח ןּבעגעגנײרַא
 ןוא ,ץעזעג ןרַאפ ןורָא םעד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םעדי :ןלױפַאּב
 ןוא* ;טלעצעג ןּופ םילּכ עלַא ןּוא ,םיא רעּביא סָאװ קעד םעד
 עריא עלַא ןּוא הרֹונמ ענייר יד ןּוא ,םילּכ ענייז ןּוא שיט םעד
 רַאפ חּבומ םעד ןּוא ;ךיורײװ רַאּפ חּבומ םעד ןּוא ,םילּכ
 ןוא סַאּפטנַאה םעד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 עקילײה יד ןּוא ,רעדײלק עטקירטשעג יד ןּואיי ;לעטשעג ןייז
 ,ןיז ענייז ןּופ רעדיילק יד ןּוא ,ןהֹּכ םעד ןרהַא רַאפ רעדיײלק
 םעד ןּוא ,גנוּב לַאז ןּופ לייא סָאד ןּוא'* ;הנּוהּכ יד ןָאט ּוצ ףיוא
 יװ ױזַא ;םּוטקילײה ןרַאפ ןצריוװעג עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ
 .ןָאט יז ןלָאז ,ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא

 דער ּוד* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואו*
 רָאנ טלָאז ריא :ןגָאז וצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ךיוא
 ןּוא רימ ןשיװצ סָאד זיא ןכייצ ַא םורָאװ ,םיתּבש עניימ ןטיהּפָא
 זַא ,ןסיװ טלָאז ריא ידּכ ,תורֹוד-רֹוד ערעייַא ףיוא ְךייַא ןשיװצ
 רע םורָאװ ,תּבש ןטיה טלָאז ריא ןּוא* .ְךייַא קילײה הוהי ךיא
 ןטייט לָאז ,םיא טכעוװשרַאפ סָאװ רעד ;ךייַא רַאפ קילײה זיא
 ,טעּברַא ןַא םיא ןיא טּוט סָאװ רעכַאלטיא םורָאװ ;ןרעװ טייטענ
 סקעז* .קלָאפ ריא ןשיוװצ ןּופ ןרעוו ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי
 לָאז גָאט ןטעּביז ןפיוא רעּבָא ,טעּברַא ןרעוו ןָאטעג לָאז געט
 טּוט סָאװ רעכַאלטיא ;טָאג ּוצ קילײה ,גנּואּור ןּופ תּבש ַא ןייז
 ןוא* .ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,תּבש ןּופ גָאט ןיא טעּברַא ןַא
 ףיוא תּבש ןטלַאה ּוצ ,תּבש ןטיה ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ןשיווצ ןּוא רימ ןשיװצי  .דנּוּב רעקיּביײא ןַא ;תורֹוד-רֹוד ערעייז
 סקעז זַא ,קיּביײא ףיוא ןכייצ ַא סָאד זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד
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 יז ןפיוא ןּוא ,דרע יד ןּוא למיה םעד טכַאמעג טָאג טָאה געט
 .טורעג ןּוא טרעהעגפיוא רע טָאה גָאט ןטעּב

 ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןהשמ ןּבעגעג טָאה רע ןּוא*
 ענרענייטש ,ץעזעג ןּופ תוחּול ײװצ יד ,יַניס גרַאּב ןפיוא םיא טימ
 .טָאג ןּופ רעגניפ םעד טימ ןּבירשעג תוחּול

 יּפָארַא ךיז טמַאז השמ זא ,ןעזעג טָאה קלָאפ סָאד יו ןּואי רֶל
 טלמַאזעגנייַא ךיז קלָאפ סָאד טָאה יװַא ,גרַאּב ןּופ ןרעדינּוצ

 ךַאמ ,ףיוא ייטש :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא ,ןענֹרהַא םּורַא
 רעקיָאדרעד םורָאװ ;זדנּוא רַאפ ןייג לָאז סָאװ טָאג ַא ודנּוא
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ודנּוא טָאה סָאװ ,השמ ןַאמ
 .ןרָאװעג זיא םיא טימ סָאװ טינ רימ ןסיײװ

 ענרעדליג יד ּפָארַא טמענ :טגָאזעג יז ּוצ ןרהַא טָאה'
 ערעייַא ,רעּבײװ ערעייַא ןּופ ןרעיוא יד ןיא סָאװ ןעגניריוא
 .רימ ּוצ טגנערּב ןּוא ,רעטכעט ערעיײַא ןּוא ,ןיז

 ענרעדליג יד ךיז ןּופ ןעמונעגּפָארַא קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה*
 .ןענֹרהַא ּוצ טכַארּבעג ןּוא ,ןרעיױא ערעייז ןיא סָאװ ןעגניריוא
 -סיוא סע טָאה ןּוא ,טנַאה רעייז ןּופ ןעמונעגּוצ טָאה רע ןּואי
 ןסָאגעג ַא טכַאמעג ןופרעד טָאה ןּוא ,םערּופ ַא ןיא טמערופעג
 סָאװ ,לארׂשי ,טָאג ןייד זיא סָאד :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ;ּבלַאק
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיױא ךיד טָאה

 רַאפ טיוּבעג רע טָאה יװַא ,ןעזעג סָאד טָאה ןרהַא יװ ןּואי
 "םוי ַא :טגָאזעג ןּוא ןפּורעגסױא טָאה ןרהַא ןּוא ,חּבומ ַא םיא
 ףיוא טרעדעפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא" .ןגרָאמ זיא הוהי ּוצ בוט
 טנענעג ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפיוא ןּבָאה ןּוא ,ןגרָאמ
 ,ןעקנירט ןּוא ןסע טצעזעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ;רעפּפָאדירּפ
 .ןכַאמ ּוצ קיטסול ךיז ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּוא

 םורָאװ ,ּפָארַא רעדינ יג :ןהשמ ּוצ טדערעג טָאג טָאהי
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 -פיוא טסָאה ּוד סָאװ ,קלָאפ ןייד זיא ןרָאװעג ןּברָאדרַאפ
 ןופ טרעקענּפָא ךיג ךיז ןּבָאה ייז' ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעג
 טכַאמעג ךיז ןּבָאה יז ;ןלױפַאּב יז ּבָאה ךיא סָאװ געװ םעד
 טכַאלשעג ןּוא ,םיא ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ּבלַאק ןסָאנעג ַא
 ךיד טָאה סָאװ ,לארׂשי ,טָאג ןייד זיא סָאד :טגָאזעג ןּוא ,םיא ּוצ
 ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא" .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא
 ַא יא סע טשרע ,קלָאפ עקיזָאדסָאד ןעזעג ּבָאה ךיא :ןהשמ
 טעװ ןרָאצ ןיימ ןּוא ,ךימ זָאל דנּוצַא ןּואי* ;קלָאפ קיקענטרַאה
 ךיד לעװ ןּוא ,ןדנעלרַאפ יז לעװ ךיא ןּוא ,יײז ףיוא ןעמירג
 .קלָאפ סיורג ַא רַאּפ ןכַאמ

 טָאה רע ןּוא ,רַאה ןייז טָאג רַאפ ןטעּבעג השמ טָאה'*
 ,קלָאפ ןייד ףיוא ןרָאצ ןייד ןעמירג לָאז ,טָאג ,סָאװרַאפ :טגָאזעג
 חֹוּכ סיורג טימ םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא טסָאה ּוד סָאװ
 ,םירצִמ יד ןגָאז ןלָאז סָאװ רַאפי* ?טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןּוא
 ּוצ יז ידּכ ,ןגױצעגסױרַא יז רע טָאה ןוייּב םּוצ :ןגָאז ּוצ יױזַא
 ןּופ טכיזעג םעד ןּופ ןדנעלרַאפ ּוצ ײז ןּוא ,גרעּב יד ןיא ןעגרה
 הטרח ּבָאה ןּוא ,ןרָאצמירג ןייד ןּופ ּפָא ךיז רעק ?דרע רעד
 ןָא ,םהרבַא ןָא ךיז ןָאמרעדי* .קלָאפ ןייד ּוצ זייּב םעד ףיֹוא
 ןרָאװשעג ייז טסָאה ּוד סָאװ ,טכענק ענייד ,לארשי ןָא ןּוא ,קחצי
 רעיײַא ןרעמ לעװ ךיא :טדערעג יז ּוצ טסָאה ןּוא ,ךיז ייּב
 עצנַאג עקיזָאדסָאד ןּוא ,למיה ןּופ ןרעטש יד יװ ױזַא ןעמָאז
 ,ןעמָאז רעיא ּוצ ןְּבעג ךיא לעװ ,טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל
 .קיּבייא ףיוא ןּברַא סע ןלעװ ייז ןּוא

 טָאה רע סָאװ זייּב םעד ףיוא טַאהעג הטרח טָאג טָאה'*
 .קלָאפ ןייז ּוצ ןָאט ּוצ טגָאזעג

 טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה השמ ןּואי*
 תוחּול ,טנַאה ןייז ןיא ץעזעג ןּופ תוחּול יײװצ יד טימ ,גרַאּב ןּופ
 רענעי ןּופ ןּוא טייז רעד ןּופ ;ןטײז עדייּב ערעייז ןּופ ןּבירשַאּב
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 ןעוועג ןענייז תוחּול יד ןּואי* ..ןּבירשַאּב ןעוועג יז ןענייז טז
 ןופ בתּכ רעד ןעוועג זיא בתּכ רעד ןּוא ,טָאג ןּופ טעּברַא יד !

 .תוחּול יד ףיוא טצירקעגסיוא ,טָאג
 ןיא קלָאפ םעד ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואיי

 המחלמ ןּופ לוָק ַא :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןלַאש ןייז !
 ןופ לוק ַא טינ זיא סע :טגָאזעג רע טָאה* .רענַאל ןיא זיא
 ַא ;טײקכַאװש ןּופ יירשעג ןּופ לוָק ַא טינ ןּוא ,הרּובנ ןּופ יירשעג
 .ךיא רעה ןענניז ןּופ לוק |

 ןּוא ,רעגַאל םּוצ טנענעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 רעד טמירגעג טָאה יװַא ,ץנעט יד ןּוא ּבלַאק סָאד ןעועג טָאה
 טנעה ענייז ןּופ ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה רע ןּוא ,ןהשמ ןּופ ןרָאצ
 רע ןּוא" .גרַאּב ןרעטנּוא ןכָארּבעצ יז טָאה ןּוא ,תוחּול יד
 טָאה ןּוא ,טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװ ,ּבלַאק סָאד ןעמּונעג טָאה !

 ןרָאװעג זיא סע ןענַאװ זיּב ןלָאמעצ ןּוא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ
 יד ןעקנירט ןּבעגעג ןוא ,רעסַאװ ןפיוא ןטָאשעצ טָאה ןּוא ,ןיד
 .לארׂשי ןּופ רעדניק

 "סָאד ריד טָאה סָאװ :ןענֹרהַא ּוצ טנָאזעג טָאה השמ ןּואיי
 ַא םיא ףיוא טכַארּבעג טסָאה ּוד סָאװ ,ןָאטעג קלָאפ עקיזָאד
 ?דניז עסיורג |

 ןיימ ןּופ ןרָאצ רעד ןעמירג טינ לָאז :טנָאזעג ןרהַא טָאה
 יז ןּבָאהי .טכעלש זיא רע זַא ,קלָאפ סָאד טסנעק ּוד ;רַאה
 ,ודנוא רַאֿפ ןייג לָאז סָאװ טָאג ַא זדנּוא ךַאמ :טנָאזעג רימ ּוצ -

 טכַארּבעגפיוא זדנּוא טָאה סָאװ ,השמ ןַאמ רעקיזָאדרעד םורָאװ
 .ןרָאװעג זיא םיא טימ סָאװ טינ רימ ןסיײװ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּוּפ -

 ּפָארַא טמענ ,דלָאג טָאה סע רעװ :טגָאזעג יז ּוצ ךיא ּבָאה-*
 -בײרַא סע ּבָאה ךיא ןּוא ,ןּבעגעג רימ ןּבָאה ײז ןּוא ;ךיז ןּופ -

 עקיזָאדסָאד ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןּוא ,רעייפ ןיא ןפרָאװעג
 | .ּבלַאק
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 ,טרעדליװעצ זיא סע זַא ,קלָאפ סָאד ןעזעג טָאה השמ ןּוא
 .טנייפ ערעייז ייּב דנַאש ּוצ ,טרעדליװעצ סע טָאה ןרהַא לײװ
 טָאה ןּוא ,רעגַאל ןּופ רעיױט ןיא טלעטשעג ךיז השמ טָאה
 םיא ּוצ טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה !רימ ּוצ ,הֹוהי רַאפ רעװ :טגָאזעג
 טָאה ױזַא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .יוֵל ןּופ רעדניק עלַא
 ןייז רעכַאלטיא ןָא טּוט :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג
 ּוצ רעיוט ןּופ קירּוצ ןּוא ןיה ךרּוד טייג ,ךיד ןייז ףיוא דרעװש
 ןוא ,רעדּורּב ןייז רעכַאלטיא טעגרה ןּוא ,רעגַאל ןיא רעיוט
 .בורק ןייז רעכַאלטיא ןּוא ,רבח ןייז רעכַאלטיא

 ןּופ טרָאװ סָאד יװ יױזַא ןָאטעג יוִל ןּופ רעדניק יד ןּבָאהי
 םּורַא גָאט םענעי ןיא קלָאפ ןּופ ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא ,ןהשמ
 רעײַא טליפרעד :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא* .ןַאמ טנזיוט יירד
 ןייז ןגעקַא ןעװעג זיא רעכַאלטיא לײװ ,טָאג ּוצ טנייה "טנַאה
 ַא ןּבעג ּוצ טנייה ךייַא ידּכ ןּוא ,רעדּורּב ןייז ןגעקַא ןּוא ,ןּוז
 .הכרּב

 םּוצ טנָאזעג השמ טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּוא*י
 ךיא לעװ דנּוצַא ןּוא ;דניז עסיורג ַא טקידניזעג טָאה ריא :קלָאפ
 .דניז רעיײַא ףיוא ןייז רּפכמ ךיא לעװ רשפא ,טָאנ ּוצ ןײגפױרַא

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ טרעקעגמּוא ךיז השמ טָאה'י
 עסיורג ַא טקידניזעג טָאה קלָאפ עקָאדסָאד ,ךיד טעּב ךיא
 ,ויא* .דלָאג ןּופ טָאג ַא טכַאמעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,דניז
 ,טינ ּביוא ןּוא ,-- דניז רעייז ןּבעגרַאפ טסעװ ּוד ּביוא ,דנּוצַא
 טסָאה ּוד סָאװ ךּוּב ןייד ןּופ ,ךיד טעּב ךיא ,סיוא ךימ קעמ
 .ןּבירשעג

 ּוצ טקידניזעג טָאה סע רעװ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה*
 יג דנּוצַא ןּוא-* .ךּוּב ןיימ ןּופ ןקעמסיוא ךיא לעװ םיא ,רימ
 ,עז ;טנָאזעג ריד ּבָאה ךיא ּוװ ןיהַא קלָאפ עקיזָאדסָאד ריפ

 .ךייַא טקילייה ןוא ןייַא ְךייֵא טייוַו .ה .ד *
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 סָאװ ,גָאט םעד ןיא רעּבָא ;סױרַאפ ריד ןייג טעװ ךאלמ ןיימ
 .דניז רעייז רַאפ יז טימ ןענעכער ךיז ךיא לעװ ,ךיז ןכער ךיא

 ןּבָאה יז סָאװרַאפ קלָאפ סָאד טנָאלּפעג טָאה טָאג ןּוא=
 .טכַאמעג טָאה ןרהַא סָאװ ,ּבלַאק סָאד טכַאמעג

 ןּופ ףױרַא יג ,םּוק :ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןֶל
 טכַארּבעגפיוא טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא ּוד ,ןענַאד

 ּוצ ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 ןעמָאז ןייד ּוצ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןבקעי ּוצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא
 ,ךאלמ ַא סיורַאפ ריד ןקיש לעװ ךיא ןּואי-ןּבעג סע ךיא לעװ
 ,יּתִח םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ,יִנֲעַנּכ םעד ןּביײרטרַאפ לעװ ןּוא
 סָאװ דנַאל ַא ּוצ*-יסּובי םעד ןּוא ,יוִח םעד ,יזַרּפ םעד ןּוא!
 ןײנפױרַא טינ לעװ ךיא םורָאװ--קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ
 ךיד ןעק ךיא ;ּוטסיּב קלָאפ קיקענטרַאה ַא ליײװ ,ריד ןשיוװצ |
 .געוו ןפיוא ןדנעלרַאפ ךָאנ

 ,גָאזנָא ןטכעלש ןקיזָאדמעד טרעהעג קלָאפ סָאד טָאהי
 ןייז ןָאטעגנָא טינ יד ןּבָאה ןּוא ,טרעיורטעג ןּבָאה יז ןּוא
 .ךיז ףיוא גנּוריצ
 ןּופ רעדניק יד ּוצ גָאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי = |
 לָאז ךיא ןעו עגר ןייא ;קלָאפ קיקענטרַאה ַא טייז ריא :לארׂשי
 דנּוצַא ןּוא .ןדנעלרַאפ ךיד ךיא לעװ ,ריד ןשיװצ ןײגפױרַא
 סָאװ ,ןטכַארטַאּב לעװ ךיא ןּוא ,ךיז ןּופ גנּוריצ ןייד ּפָארַא םעני
 -סיוא ךיז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה" .ריד ּוצ ןָאט לָאז ךיא
 .ןָא בֵרֹוח גרַאּב ןּופ גנּוריצ רעייז ןָאטעג

 סע טנעלפ ןּוא ,טלעצעג סָאד ןעמענ טגעלפ השמ ןּואי
 סע טנעלפ ןּוא ,רעגַאל ןּופ טיײװ ,רעגַאל ןסיוא ןלעטשפיוא ךיז
 טָאה סָאװ רעכַאלטיא ,ןעװעג זיא סע ןּוא .ידעֹומ-להֹוא ןפּור

 22 ,הב עז -גנוקעלּפטנַא רעדָא םוקפיונוצ ןופ טלעצע; *
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 ןסיוא סָאװ דעֹומ-?הֹוא םּוצ ןײגסױרַא טגעלפ ,טָאג טכוועג
 םּוצ ןעננַאגעגסױרַא זיא השמ יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .רעגַאל
 ןּוא ,ןלעטשפיוא ךיז קלָאפ עצנַאג סָאד טנעלפ יױװַא ,טלעצעג
 ןקוקכָאנ ןּוא ,טלעצעג ןייז ןּופ גנַאגנייַא ןיא רעכַאלטיא ןייטש
 יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .טלעצעג ןיא ןײרַא טייג רע ויּב ,ןהשמ
 רעד ןרעדינּפָארַא טנעלפ ,טלעצעג ןיא ןעגנַאנעגנײרַא זיא השמ
 ןטָאנו ןּוא ,טלעצעג ןופ גנַאגנייַא םייּב ןייטש ןּוא ,לײזנקלָאװ
 ןעז טגעלפ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא* .ןהשמ טימ ןדער טנעלפ
 סָאד ןּוא ,טלעצעג ןופ גנַאגנייַא םייּב ןייטש לַײזנקלָאװ םעד
 רעכַאלטיא ןקּוּב ךיז ןּוא ,ןייטשפיוא טגעלפ קלָאפ עצנַאג
 .טלעצעג ןייז ןּופ גנַאננייַא םייּב

 יװ יױזַא ,םינּפ לא םינּפ ןהשמ ּוצ ןדער טגעלפ טָאג ןּואיי
 ןרעקמּוא ךיז טגעלפ רע ןּוא .רבח ןייז ּוצ טדער שטנעמ ַא
 ַא ,ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעּושֹוהי רענידַאּב ןייז רעּבָא ,רעגַאל ןיא
 .טלעצעג ןּופ ןטערטּפָא טינ טגעלפ ,ןַאמ רעננוי

 ;רימ ּוצ טסגָאז ּוד ,עז :טָאג ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןוא'י
 טינ ךימ טסָאה ּוד רעּבָא ,קלָאפ עקיזָאדסָאד ףיוא גנערּב
 ךָאד טסָאה ּוד .רימ טימ ןקיש טסעוו ּוד ןעמעוו ,ןסיו טזָאלעג
 ךיוא טסָאה ןּוא ,"ןעמָאנ ןטימ טנעקרעד ךיד ּבָאה ךיא :טגָאזעג
 ,ּביֹוא ,דנּוצַא ןּוא= .ןגױא עניימ ןיא טייקילעוטײל ןענופעג
 ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטײל ןענופעג ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא
 -עק ךיד לָאז ךיא זַא ,ןגעװ ענייד, ךיד טעּב ךיא ,ןסיװ ךימ זָאל
 ןּוא ;ןגיױא ענייד ןיא טייקילעוטײל ןעניפעג לָאז ךיא ידּכ ,ןענ
 .קלָאפ ןייד ךָאד זיא קלָאפ עקױוָאדסָאד זַא עז

 לעװ ךיא ןּוא ,ןיינטימ טעװ םינּפ ןיימ :טגָאזעג רע טָאה'*
 .ןעּורַאּב ךיד

 ,זדנוא טימ טינ טייג םיִנּפ ןייד ּביוא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאהי*
 .טלייוורעדסיוא ,טנכייצעגסיוא -ה ר *
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 סָאװ טימ םורָאװי* .ןענַאד ןּופ ןעגננערּבפיוא טינ ודנּוא ּוטסלָאז
 טייקילעוטיײל ןענּופעג ּבָאה ךיא זַא ,ןרעװ טנעקרעד לָאז ןעד
 ןייג ןייד ךרּוד טינ ּביױא ,קלָאפ ןייד ןּוא ךיא ,ןגױא ענייד ןיא
 ,קלָאפ ןייד ןּוא ךיא ,טנכייצעגסיוא ןייז ןלָאז רימ זַא ,זדנּוא טימ
 ?דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ קלָאפ םעלַא ןּופ

 סָאװ ךַאז עקיזָאדיד ךיוא :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאהיי
 ןענופעג טסָאה ּוד ליײװ ,ןָאט ךיא לעװ ,טנָאועג טסָאה ּוד
 טנעקרעד ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגיוא עניימ ןיא טייקילעוטײל
 .ןעמָאנ ןטימ

 טעּב ךיא ,טכַארּפ ןייד ןעז ךימ וָאל :טגָאזעג רע טָאה
 .ךיד

 ןיימ לַא ןייגייּברַאפ ןכַאמ לעװ ךיא :טנָאזעג רע טָאה"
 ריד רַאפ ןפּורסיוא לעװ ךיא ןּוא ,םינּפ ןייד רַאפ טייקסטונ
 לעװ ךיא ןעמעװ ןקילעוטײל לעװ ךיא ןּוא ;הוהי ןעמָאנ םעד
 "רעד לעװ ךיא ןעמעװ ןעמירַאּברעד לעװ ןּוא ,ןקילעזטײל
 ,םינּפ ןיימ ןעז טינ טסנעק :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ןעמירַאּב
 טָאג ןּואיי .ןּבעל ןּבײלּב ןּוא ןעז טינ ךימ ןעק שטנעמ ַא םורָאװ
 ןפיוא ןלעטש ךיז ּוטסלָאז ;רימ ייּב טרָא ןַא זיא ןָא :טנָאזעג טָאה
 לעװ ,ייּברַאפ טייג טכַארּפ ןיימ ןעוו ,ןייז טעװ סע ןּוא* .זלעפ
 לעװ ךיא ןּוא ,זלעפ םעד ןּופ טלַאּפש ַא ןיא ןָאטנײרַא ךיד ךיא
 .ןייגייּברַאפ לעװ ךיא ויּב ,ריד ףיוא טנַאה ןיימ ןקעדפיורַא
 ;ןקּור ןיימ ןעז ּוטסעװ ,טנַאה ןיימ ןָאטּפָא לעװ ךיא זַא ןּוא=

 .ןרעװ ןעזעג טינ ןעק םינּפ ןיימ רעּבָא !

 ייװצ סיוא ריד קַאה :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי ְךָל
 -פיוא לעװ ךיא ןּוא ,עטשרע יד יװ ױזַא תוחול ענרענייטש

 יד ףיוא ןעװעג ןענייז סָאװ רעטרעװ יד תוחּול יד ףיוא ןּביירש
 טײרּבעגנָא יז ןּוא* .ןכָארּבעצ טסָאה ּוד סָאװ ,תוחול עטשרע
 ןּוא ,יַניִס גרַאּב ןפיוא ירפ רעד ןיא ףױרַא יג ןּוא ,ירפ רעד ןיא
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 ןייק ןּוא* .גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןטרָאד רימ רַאפ ךיז לעטש
 ךיוא לָאז שטנעמ ןייק ןּוא ,ריד טימ ןײגפױרַא טינ לָאז שטנעמ
 יד ןּוא ףָאש יד ּוליפַא ;גֵרַאּב ןצנַאג ןפיוא ןרעוװ ןעזעג טינ
 .גרַאּב םענעי ןגעקַא ןרעטיפ טינ ךיז ןלָאז רעדניר

 יד יװ ױזַא תוחּול ענרענייטש ײװצ טקַאהענסױא רע טָאהי
 זיא ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה השמ ןּוא ;עטשרע
 ,ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יו יװַא ,יַניס גרַאּב ןפיוא ןעננַאגעגפױרַא
 .תוחול ענרענייטש ייווצ יד טנַאה ןייז ןיא ןעמונעג טָאה רע ןּוא
 טָאה רע ןּוא ;ןקלָאװ םעד ןיא טרעדינעגּפָארַא טָאה הוהי ןּוא;
 םעד ןפּורעג טָאה רע ןּוא ;ןטרָאד םיא טימ טלעטשעג ךיז
 ןוא ,םינּכ ןייז רַאפ ןעננַאגעגיײּברַאפ זיא הוהי ןּוא* .הוהי ןעמָאנ
 ןוא רעקידמירַאּברעד ַא זיא הוהי ,הוהי :ןפּורעגסױא טָאה
 דָאנעג ןיא ךייר ןּוא ,ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנייַא ,טָאג רעקילעזטיײל
 -רַאפ רע ,דילג ןטסטנזיוט ןזיּב דָאנעג טלַאה רעי ;טּפַאשיײרט ןּוא
 טקנעש ןעקנעש רָאנ ,םיאטח ןּוא ןכערּברַאפ ןּוא דניז טנָארט
 יד טימ ,סרעטָאפ יד ןּופ דניז יד רַאפ ךיז טנכער רע ;טינ רע
 ןטימ ןּוא ןטירד ןטימ ,רעדניקסדניק יד טימ ןּוא ,רעדניק
 .רוָד ןטריפ

 ךיז ןּוא ,דרע רעד ּוצ ךיג ףיוא טגיינעג ךיז השמ טָאה;
 ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא :טגָאזעג טָאה רע ןּואי .טקּוּבעג
 טעּב ךיא ,לָאז ,טָאג ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעזטײל ןענופעג
 זיא קלָאּפ קיקענטרַאה ַא םורָאװ ,זדנּוא ןשיװצ ןייג טָאג ,ךיד
 ,אטח רעזדנּוא ןּוא דניז רעזדנּוא ןּבעגרַאפ טסלָאז ןּוא ;סָאד
 .ּברַא ןייד רַאפ ןכַאמ זדנּוא ןּוא

 רַאפ ןגעקטנַא ;דנּוּב ַא סילש ךיא ,עז :טגָאזעג רע טָאה"
 ןפַאשַאּב טינ ןענייז סָאװ רעדנּוװ ןָאט ךיא לעװ קלָאפ ןצנַאג ןייד
 ןּוא ;תומּוא עלַא ןשיװצ ןּוא ,דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןרָאװעג
 יד ןעז טעװ ,םיא ןשיװצ טסיּב ּוד סָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד
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 .קיטכרָאפ זיא יז ןַא ,ריד טימ ּוט ךיא סָאװ טָאג ןּופ גנּואּוט
 ּביירטרַאפ ךיא ,עז ;טנײה ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ריד טיה;י
 ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ריד רַאפ ןּופ
 טסלָאז ,ךיז טיה** .יסּובי םעד ןּוא ,יִוֲח םעד ןּוא ,יזַרּפ םעד
 ּוד סָאװ דנַאל םעד ןּופ רעניֹוװַאּב םעד דנּוּב ַַא ןסילש טינ
 ןשיװצ גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז טינ לָאז רע ידּכ ,ףיורעד טסמּוק
 ערעייז ןּוא ,ןסיוטשעצ ריא טלָאז תוחּבומ ערעייז טרעיינ* .ריד
 רעמיוּבנצעג ערעײז ןּוא ,ןכערּבעצ ריא טלָאז רעניײטשלייז
 ןַא ּוצ ןקּוּב טינ ךיז טסרָאט םורָאװ=* .ןעקַאהּפָא ריא טלָאז
 רעקידנרעצ ַא ,רענערעצ זיא ןעמָאנ ןייז--הוהי לײװ ,טָאג רעדנַא
 רעניֹוװַאּב יד דנוּב ַא ןסילש ּוטסעװ רעמָאט* .רע זיא טָאג
 רעטעג ערעיײז ךָאנ טריפרַאּפ ןייז ןלעװ יז ןּוא ,דנַאל ןּופ
 ּוא ,ןפּור ךיד יז ןלעװ ,רעטעג ערעײז ּוצ ןטכַאלש ןּוא
 ןּופ ןעמענ טסעוװ ןּואי* ;רעפּפָאטכַאלש רעייז ןּופ ןסע טסעװ
 ןייז ןלעװ רעטכעט ערעייז ןּוא ,ןיז ענייד רַאפ רעטכעט ערעייז
 ןיז ענייד ןריפרַאפ ןלעװ ןּוא ,רעטעג ערעיײז ךָאנ טריפרַאּפ
 טינ ריד ּוטסלָאז רעטעג ענעסָאגעג ןייק* .רעטעג ערעײז ךָאנ
 : .ןכַאמ

 ןסע ּוטסלָאז געט ןּביז :ןטיה ּוטסלָאז תוצמ ןּופ בוטיםוי םעד= = -
 רעטלעטשעג רעד ןיא ,ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,תוצמ
 -סױרַא ּוטסיּב ביבָא שדֹוח ןיא םורָאװ ,ביבָא שדֹוח ןיא טייצ
 .םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעג

 ןּוא ;רימ ּוצ טרעהעג טכַארט םעד טנפע סָאװ סכַאלטיאיי
 ןּופ גנילטשרע םעד ,רכז םעד ןקילײה ּוטסלָאז יפ ןייד לַא ןּופ
 ּוטסלָאז לזייא ןַא ןּופ ננילטשרע םעד ןּוא* .סּפעש ןּוא סקָא
 ,ןילסיוא טינ טסעװ ּוד ּבױא ןּוא ;סּפעש ַא טימ ןזיילסיוא
 ןּופ רוָכּב רעדעװטעי .קינעג סָאד ןקַאהּפָא םיא ּוטסלָאז
 .ןזיילסיוא ּוטסלָאז ןיז ענייד
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 .ןקידײל טימ רימ רַאפ ןזיײװ טינ ךיז לָאז עמ ןּוא
 ןָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא ,ןטעּברַא ּוטסלָאז געט סקעזיי

 ּוטסלָאז טייצטינש ןיא ןּוא טײצרעקַא ןיא וליּפַאז ;ןעּור ּוטסלָאז
 | .ןעּור

 יד ייּב ,ןכַאמ ריד ּוטסלָאז תועּובש ןּופ בוט-םוי םעד ןּוא*
 גנּולמַאזנייַא ןּופ בוטיםוי םעד ןּוא ;טינשצייוו ןּופ עקיטייצטשרע
 .רָאי ןּופ יײרדמּוא םייּב

 ךיז ןענױשרַאּפסנַאמ ענייד עלַא ןלָאז רָאי ןיא לָאמ יירד*
 םורָאװ=* .לארׂשי ןּופ טָאג םעד ,הוהי רַאה םעד רַאפ ןזײװ
 -רעד לעװ ןּוא ,ריד רַאפ ןּופ רעקלעפ יד ןנָאירַאפ לעװ ךיא
 . ןיד ןטסּולג טינ טעװ רענייק ןּוא ;קרַאמעג ןייד ןרעטיירּב
 . ירד טָאג ןייד הוהי רַאפ ןזײװ ךיז ףױרַא טסייג ּוד ןעװ ,דנַאל
 .רָאי ןיא לָאמ

 טּולּב סָאד טױרּב ןטרעייזעג טימ ןייז בירקמ טינ טסלָאז=
 . םעד ןּופ רעפּפָאטכַאלש סָאד ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש ןיימ ןּופ
 .ירפ רעד ןיא זיּב ןקיטכענרעּביא טינ לָאז חסּפ ןּופ בוטיםוָי

 / ןעננערּב ּוטסלָאז דרע ןייד ןּופ עקיטייצירפ עטשרע יד**
 .רַאה ןייד טָאג ןּופ זיוה ןיא

 .ךלימ סרעטומ ןייז ןיא עלעקיצ ַא ןכָאק טינ טסלָאז
 . "ד ףיוא ריד ּבײרש ;ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*

 / ךיא ּבָאה רעטרעװ עקיזָאדיד טול םורָאװ ,רעטרעװ עקיזָאד
 . ןטרָאד זיא רע ןּוא= .לארׂשי טימ ןּוא ריד טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג
 / טיױרּב ןייק ;טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ טָאג טימ ןעװעג
 / .ןעקנורטעג טינ רע טָאה רעסַאװ ןייק ןּוא ,ןסעגעג טינ רע טָאה
 / םעד ןּופ רעטרעו יד תוחּול יד ףיוא ןּבירשעגפיוא טָאה רע ןּוא
 : .טָאּבעג ןעצ יד ,דנּוּב

 ֹי

 === י-ה

: 

 . ןּופ טרעדינעגּפָארַא טָאה השמ זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא"

 / ןעװעג ןענייז ץעזעג ןּופ תוחול ײװצ יד ןּוא-יַניִס גרַאּב
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 טָאה-גרַאּב ןּופ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןעװ ,טנַאה סהשמ
 טלַארטשעג טָאה םינּפ ןייז ןּופ טוה יד זַא ,טסּוװעג טינ השמ
 ןּופ רעדניק עלַא ןּוא ןרהַא ןּוא" .םיא טימ ןדער ןייז ןּופ
 ,טלַארטש םינּפ ןייז ןּופ טיוה יד טשרע ,ןהשמ ןעזעג ןּבָאה לארׂשי
 השמ יז טָאה** .םיא ּוצ ןענענענ ּוצ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה יז ןּוא
 ךיז ןּבָאה הדע רעד ןּופ ןטשריפ עלַא ןּוא ,ןרהַא ןּוא ,ןפּורעגּוצ
 -רעד ןּוא* .טדערעג יז ּוצ טָאה השמ ןּוא ,םיא וצ טרעקעגמוא
 ייֵז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא טנענעג ןּבָאה ךָאנ
 גרַאּב ןפיוא טדערעג םיא טימ טָאה טָאג סָאװ ץלַא ןלױפַאּב
 .יַניס

 רע טָאה ,יײז טימ ןדער טקידנעעג טָאה השמ יװ ןּוא*
 ןעמּוקעג זיא השמ זַא ןּוא=* .קעדּוצ ַא םינּפ ןייז ףיוא ןָאטעגנָא
 קעדּוצ םעד ןָאטּפָא רע טגעלפ ,םיא טימ ןדער ּוצ טָאג רַאפ
 יד ּוצ ןדער ןּוא ןײגסױרַא טגעלפ רע ןּוא ;ןײגסױרַא ןייז זיִּב
 יד ןּוא .ןרָאװעג ןלױפַאּב זיא רע סָאװ סָאד לארׂשי ןּופ רעדניק
 טוה יד זַא ,ןהשמ ןּופ םינּפ םעד ןעז ןגעלפ לאדׂשי ןּופ רעדניק
 םעד ןָאטנָא רעדיװ טנעלפ השמ ןּוא ;טלַארטש םינּפ סהשמ ןּופ
 ןדער ּוצ ןעאעמ;רא זיא רע ויּב ,םינּפ ןייז ףיוא קעדּוצ
 .םיא טימ

 לֵהְקּיַו

 יד ןּופ הדע עצנַאג יד טלמַאזעגנייַא טָאה השמ ןּוא ןד5 !
 ןענייז סָאד :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק

 נעט סקעוי :ןָאט ּוצ יז ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ רעטרעוו יד
 ךייַא לָאז גָאט ןטעּביז ןפיוא רעּבָא ,טעּברַא ןרעװ ןָאטעג לָאז !

 טוט סָאװ רעכַאלטיא ;טָאנ ּוצ גנּואּור ןּופ תּבש ַא ,קילײה ןייז
 טינ טלָאז ריאי .ןרעװ טייטעג לָאז ,טעּברַא ןַא םיא ןיא !
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 : : ּופ גָאט ןיא רעטרעניֹוװ ערעיײַא עלַא יא רעייפ ןייק ןדניצנָא
 .תּבש

 רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּואי
 ,ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ
 רעכַאלטיא ,טָאג ּוצ גנודײשּפָא ןַא ךייַא טמענ :ןנָאז ּוצ ױזַא
 גנּודײשּפָא יד ,ןעגנערּב יז לָאז קיליװ זיא ץרַאה ןייז סָאװ
 ,לָאװ ץָאלּב ןּוא* ;רעּפוק ןּוא ,רעּבליז ןּוא ,דלָאנ ,טָאג ןּופ
 ןואי ;רָאהנגיצ ןּוא ןענייל ןּוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא
 -םיטִש ןּוא ,ןלעפישַחַּת ןּוא ,ןלעפרעדיװ עטּברַאפעגטױר
 םעד רַאפ םימׂשּב ןּוא ,גנוטכייל רעד רַאפ לייא ןּוא* ;ץלָאה
 עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םעד רַאפ ןּוא ,גנוּבלַאז ןּופ לייא
 ןרַאפ ,ןסַאפנייַא םּוצ רענייטש ןּוא ,רענײטשלקינָא ןּואי ;ןצריוװעג
 ךייַא ןשיװצ עקיצרַאהגּולק עלַא ןּוא" .ןָשֹוח ןרַאפ ןּוא דֹופַא
 םעדי* :ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא ןכַאמ ןּוא ןעמּוק ןלָאז
 ענייז ןּוא ,ןקָאה ענייז ,קעדּוצ ןייז ןּוא ,טלעצעג ןייז ,ןּכשִמ
 ןורָא םעדי* ;ןלעװש ענייז ןּוא ,ןלייז ענייז ,ןעלגיר ענייז ,רעטערּב
 ;דיײשנשיװצ ןּופ תֶכֹורְּפ םעד ןּוא ,קעד םעד ,ןעגנַאטש ענייז ןּוא
 סָאד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ןּוא ,ןעגנַאטש ענייז ןּוא שיט םעדיי
 עריא ןּוא ,גנוטכיײל רַאפ הרֹונמ יד ןּוא:+ ;טכיזעגנָא ןּופ טיורּב
 ןּואי* ;גנוטכייל רַאפ לייא סָאד ןּוא ,ךַאלרער עריא ןּוא ,םילּכ
 ןּופ לייא סָאד ןּוא ,ןעגנַאטש ענייז ןּוא ךיורײװ רַאפ חּבומ םעד
 םעד ןּוא ;ןצריװעג עקידעקעמש ןּופ ךיורייוו םעד ןּוא ,גנּוּבלַאז
 -דנַארּב רַאפ חּבומ םעדי* ;ןּכשִמ ןּופ גנַאגנייַא םּוצ גנַאהרָאפריט
 ןּוא ,ןעגנַאטש ענייז ,םיא ּוצ סָאװ ּפיז ענרעּפּוק יד ןּוא רעפּפָא
 -מּורַא ידיי ;לעטשעג ןייז ןּוא סַאפטנַאה םעד ;םילּכ ענייז עלַא
 -רעיוט םעד ןּוא ,ןלעווש ענייז ןּוא ,ןלייז ענייז ,ףיוה ןּופ ןעגנַאה
 ךַאלקעלפ יד ןּוא ,ןּכשִמ ןּופ ךַאלקעלפ יד** ;ףיוה ןּופ גנַאהרָאפ
 ףיוא רעדיילק עטקירטשעג יד** ;קירטש ערעיײז ןּוא ,ףיוה ןּופ
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 םעד ןרהַא רַאפ רעדיילק עקילײה יד ,םוטקילײה ןיא ןעניד ּוצ
 .הנוהּכ יד ןָאט ּוצ ףיוא ,ןיז ענייז ןּופ רעדיײלק יד ןּוא ,ןהֹּכ

 "סױרַא זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּוא"
 רעכַאלטיא ,ןעמּוקעג ןענייז יז ןּואי .ןהשמ רַאפ ןּופ ןעגנַאגעג
 רעכַאלטיא ןּוא ,ןּבירטעג םיא טָאה ץרַאה ןייז סָאװ רענייא
 טכַארּבעג ןּבָאה יז ;טקיליװַאּב םיא טָאה טסײג ןייז סָאװ
 ןוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ טעּברַא רעד רַאפ ,טָאג ןּופ גנודײשּפָא יד
 סע ןּוא* .רעדיילק עקילײה יד רַאפ ןּוא ,טסניד ןצנַאג ןייז רַאּפ
 ץרַאה ןייז סָאװ רעכַאלטיא ,רעּבײװ טימ רענעמ ןעמּוקעג ןענייז
 ,ןענניריוא ןּוא ,ןעגנירזָאנ טכַארּבעג ןּבָאה יז ;קיליװ ןעװעג זיא
 ;ןכַאז ענרעדליג ײלרעלַא-רעדנעּבודלַאה ןּוא ,ךַאלרענניפ ןּוא
 ןּופ גנּוּביײהפיוא ןַא ןּביוהעגפיוא טָאה סָאװ רענייא רעכַאלטיא
 טָאה םיא ייּב סָאװ רענייא רעכַאלטיא ןּוא .טָאג ּוצ דלָאנ
 ןּוא ,טורלימרעװ ןּוא ,לּפרוּפ ןּוא ,לָאװ עָאלּב ןענופעג ךיז
 ןוא ,ןלעפרעדיװ עטּברַאפעגטױר ןּוא ,רָאהנניצ ןּוא ,ןענייל
 -ענּפָא טָאה סָאװ רעכַאלטיא= .טכַארּבעג טָאה ,ןלעפישַחַּת
 טכַארּבעג טָאה ,רעּפּוק ןּוא רעּבליז ןּופ גנּודײשּפָא ןַא טדייש
 ךיז טָאה םיא ייּב סָאװ רעכַאלטיא ןּוא ;טָאג ןּופ גנודײשּפָא יד
 ,טעּברַא רעד ןּופ תוכָאלמ ײלרעלַא רַאפ ץלָאה-םיטש ןענופעג
 ןּבָאה רעּבײװ עקיצרַאהנּולק עלַא ןּוא= .טכַארּבעג טָאה
 ,סניּפשעג סָאד טכַארּבעג ןּבָאה ןּוא ,ןענוּפשעג טנעה ערעייז טימ
 םעד ןּוא ,טיורלימרעװ סָאד ,לּפרּוּפ םעד ןּוא ,לָאװ עָאלּב יד
 ןּבירטעג יז טָאה ץרַאה רעייז סָאװ רעּבײװ עלַא ןּוא* .ןעניײל
 ןטשריפ יד ןּוא*" .רָאהנגיצ יד ןענוּפשעג ןּבָאה ,המכח טימ
 ניײַא םּוצ רענייטש יד ןּוא ,רענײטשלקינָא יד טכַארּבעג ןּבָאה
 סָאד ןּוא ,םימׂשּב יד ןּוא= :;ןשֹוח ןרַאפ ןּוא דֹוּפִא ןרַאפ ,ןסַאפ
 רַאפ ןּוא ,גנּוּבלַאז ןּופ לייא םעד רַאפ ןּוא ,גנוטכייל רַאפ ,לייא
 ןּופ רעדניק יד .ןצריװעג עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םעד
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 ןוא ןַאמ רעכַאלטיא-טָאג ּוצ תובדנ טכַארּבעג ןּבָאה לארׂשי
 רַאפ ןעגנערּב ּוצ טקיליװַאּב יז טָאה ץרַאה רעייז סָאװ יורפ
 ּוצ ןהשמ ךרוד ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ,טעּברַא רעצנַאג רעד
 .ןכַאמ

 ,טעז :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טנָאזעג טָאה השמ ןּוא"
 םעד ירּוא ןּופ ןּוז םעד לֵאלַצּב ןעמָאנ ןטימ ןפּורעג טָאה טָאג
 טליפעננָא םיא טָאה רע ןּוא** .הדּוהי טבש ןּופ ,ןרּוח ןּופ ןּוז
 ןּוא ,טײקידנַאטשרַאפ ןיא ,המכח ןיא ,טָאנ ןּופ טסייג ןטימ
 'ױצסױא ןּוא* ;הכָאלמ רעדעװטעי ןיא ןּוא ,טּפַאשנעק ןיא
 ,רעּבליז ןיא ןּוא ,דלָאג ןיא ןטעּברַא ּוצ ,ןכַאז עקיצנּוק ןעלצניק
 ,ןסַאפנייַא םּוצ רענייטש ןּופ גנודיינש ןיא ןּוא* ;רעּפּוק ןיא ןּוא
 רעקיצנוק רעדעװטעי ןיא ןטעּברַא ּוצ ,ץלָאה ןּופ גנוצינש ןיא ןּוא
 ןּבעגעגנײרַא רע טָאה ערעדנַא ןענרעל ּוצ ךיוא** .הכָאלמ
 ןּופ ,ןכֶמְסיחַא ןּופ ןּוז םעד בָאילהָא ןּוא ,םיא ,ןצרַאה ןייז ןיא
 ןכַאמ ּוצ טײקיצרַאהנּולק טימ טליפעגנָא יז טָאה רע* .ןָד טבש
 ,רעלצניק םענופ ןּוא ,רעטסניימ םענּופ הכָאלמ רעדעװטעי
 ןיא ,לּפרוּפ ןיא ןּוא לָאװ רעָאלּב ןיא רעקיטש םענּופ ןּוא
 סָאװ יד ןּופ-רעּבעװ םענופ ןּוא ,ןענייל ןיא ןּוא טיורלימרעוו
 .ןכַאז עקיצנוק סיוא ןעלצניק ןּוא ,תוכָאלמ ײלרעלַא ןכַאמ
 ,טיל עקיצרַאהגולק עלַא ןּוא ,בָאילהֶא ןּוא לָאלַצּב ןּואי ןֶל

 טײקידנַאטשרַאּפ ןּוא המכח ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג סָאװ
 / רעד ןּופ הכָאלמ רעדעװטעי ןָאט ּוצ יװ ןסיװ ּוצ ,ייז ןיא
 טָאג סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןכַאמ ןלָאז ,םּוטקילײה ןּופ טעּברַא
 .ןלױפַאּב טָאה

 / ןּוא ,ןבָאילהֶא ןּוא ,ןלָאלַצּב ןפּורעג טָאה השמ ןּואי
  המכח ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג סָאװ ,ןַאמ ןקיצרַאהנּולק ןכַאלטיא
 / ןּבירטעג םיא טָאה ץרַאה ןייז סָאװ ןכַאלטיא ,ןצרַאה ןייז ןיא
 / ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןָאט ּוצ יז ,טעּברַא רעד ּוצ ןענענעג ּוצ
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 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ גנודײשּפָא עצנַאג יד ןהשמ ןּופ
 ,םּוטקילײה ןּופ טעּברַא רעד ןּופ הכָאלמ רעד רַאפ טכַארּבעג
 ןעננערּב ןיא ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ ןּבָאה יד ןּוא .ןכַאמ ּוצ יז ידּכ
 .ןגרָאמירפ ןיא ןגרָאמירפ ,תובדנ םיא ּוצ

 יד טכַאמעג ןּבָאה סָאװ טייל עגּולק עלַא ןעמוקעג ןענייזי
 טעּברַא ןייז ןּופ ןַאמ רעכַאלטיא ,םּוטקילײה ןּופ טעּברַא עצנַאג
 ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 ,טעּברַא רעד ּוצ קיטיינ זיא סע יו רעמ טגנערּב קלָאפ סָאד :ןגָאז
 .ןכַאמ ּוצ יז ןלױפַאּב טָאה טָאנ סָאװ הכָאלמ רעד רַאפ

 -סיוא ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב השמ טָאה"
 רעמ לָאז יורפ ןייק ןּוא ןַאמ ןייק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעגַאל ןיא ףּור
 סָאד ןּוא .גנודײשּפָא רעקילײה רעד רַאפ טעּברַא ןכַאמ טינ
 -סיוא סָאד ןּואי .ןעגנערּב ןּופ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא קלָאפ
 יז ,טעּברַא רעצנַאג רעד רַאפ גּונעג ןעוװעג יז זיא עטעּברַאעג
 .ןזָאלּוצרעּביא ךָאנ ןּוא ,ןכַאמ ּוצ

 יד ןָאטעג ןּבָאה סָאװ יד ןשיװצ עקיצרַאהנולק עלַא ןּואי
 ןּופ ;ןעגנַאהרָאפ ןעצ ןיא ןּכשִמ םעד טכַאמעג ןּבָאה ,טעּברַא
 -לימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּוא ,ןענייל ןטיירדעג
 יז ןעמ טָאה טעּברַאעגסױא קיצנּוק ,םיבּורּכ טימ ;טױר
 קיצנַאװצ ןּוא טכַא גנַאהרָאפ ןכַאלטיא ןּופ גנעל ידי .טכַאמעג
 ןייא ;ןלײא ריפ גנַאהרָאפ ןכַאלטיא ןּופ טיירּב יד ןּוא ,ןליײא
 ףניפ טפעהַאּב טַאה עמ ןּוא*" .ןעגנַאהרָאפ עלַא רַאפ סָאמ
 -רָאפ ףניפ ערעדנַא יד ךיוא ,ןרעדנַא םּוצ םענייא ןעגנַאהרָאּפ
 עמ ןּוא* .ןרעדנַא םּוצ םענייא טפעהַאּב ןעמ טָאה ןעגנַאה
 ןייא ןּופ םיוז םעד ףיוא לָאװ רעָאלּב ןּופ ןפיילש טכַאמעג טָאה
 טכַאמעג ןעמ טָאה ױזַא ;גנּוטּפעהַאּב ןייא ןּופ קע ןיא גנַאהרָאּפ
 רעטײװצ רעד ןיא גנַאהרָאפ ןטסקע םעד ןּופ םיװ םעד ףיוא
 ןייא םעד ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה ןפיילש קיצפּופי* .גנּוטפעהַאב
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 םעד ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה ןפיילש קיצּפּופ ןּוא ,גנַאהרָאפ

 / ;גנוטפעהַאּב רעטייווצ רעד ןיא סָאװ גנַאהרָאפ םעד ןּופ גערּב
 טָאה עמ ןּוא* .ןרעדנַא ןגעק רענייא ןעוועג ןענייז ןפיילש יד
 טפעהַאּב טָאה עמ ןּוא ,ןקָאה ענרעדלינ קיצפּופ טכַאמענ
 רעד ןּוא ,ןקָאה יד טימ ןרעדנַא םּוצ םענייא ןעננַאהרָאפ יד
 .סנייא ןעוועג זיא ןּכשִמ

 ַא רַאפ רָאהנגיצ ןּופ ןעננַאהרָאפ טכַאמעג טָאה עמ ןּוא*
 .טכַאמעג יז ןעמ טָאה ןעננַאהרָאפ ףלע ;ןּכשִמ ןרעּביא טלעצעג
 טיירּב יד ןּוא ,ןליײא קיסיירד גנַאהרָאפ ןכַאלטיא ןּופ גנעל יד:*
 -רָאפ ףלע יד רַאפ סָאמ ןייא ;ןליײא ריפ גנַאהרָאּפ ןכַאלטיא ןּופ
 ,רעדנּוזַאּב ןעגנַאהרָאפ ףניפ טפעהַאּב טָאה עמ ןּואי* .ןעננַאה
 טכַאמעג טָאה עמ ןּואי .רעדנּוזַאּב ןעגנַאהרָאפ סקעז ןּוא
 ןייא ןיא גנַאהרָאפ ןטסקע םעד ןּופ םיוז םעד ףיוא ןפיילש קיצפּופ
 םעד ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה ןפיילש קיצפּופ ןּוא ,גנוטפעהַאּב
 ןּוא* .גנוטפעהַאּב רעטייוװצ רעד ןיא גנַאהרָאפ םעד ןּופ םיוז
 סָאד ןטפעהַאּב ּוצ ןקָאה ענרעּפּוק קיצפּופ טכַאמעג טָאה עמ
 ַא טכַאמעג טָאה עמ ןּוא* .סנייא ןייז לָאז סע זַא ,טלעצעג
 ,ןלעפרעדיוװ עטּברַאפעגטױר ןּופ ,טלעצעג םעד רַאפ קעדּוצ
 טכַאמעג טָאה עמ ןּוא" .ןּבױא ןּופ ןלעפישַזַּת ןּופ קעדּוצ ַא ןּוא
 ןעציי .קידעיײטש ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ,ןּכשִמ םּוצ רעטערּב יד
 טיירּב יד ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא ,טערּב ַא ןּופ גנעל יד ןלייא
 ,טערּב ןכַאלטיא ּוצ סנּפַאצ ײװצ* .טערּב ןכַאלטיא ןּופ
 ןעמ טָאה יװַא .ןעלּפַאטש יװ יױװַא ןרעדנַא ןגעק רענייא
 טכַאמעג טָאה עמ ןּוא= .ןּכשִמ ןּופ רעטערּב עלַא ּוצ טכַאמעג
 -םורָד רעד רַאפ רעטערּב קיצנַאװצ :ןּכשִמ ןרַאפ רעטערּב יד
 ןעמ טָאה ןלעװש ענרעּבליז קיצרעפ ןּוא* .םורָד ּוצ טייז
 רעטנוא ןלעװש ייווצ ּוצ :רעטערּב קיצנַאװצ יד רעטנּוא טכַאמעג
 . ןייא רעטנּוא ןלעװש ייװצ ּוצ ,סנּפַאצ ײװצ ענייז רַאפ טערּב ןייא
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 טייז רעטײװצ רעד רַאפ ןּוא= .סנּפַאצ ײװצ ענייז רַאפ טערּב
 ,רעטערּב קיצנַאװצ טכַאמעג ןעמ טָאה ,טייזךופצ ּוצ ,ןּכשִמ ןּופ
 ןלעװׂש ײװצ ּוצ :ןלעװש ענרעּבליז קיצרעפ ערעײז ןּואי
 ןוא* .טערּב ןייא רעטנוא ןלעווש ייווצ ּוצ ,טערּב ןייא רעטנוא
 ןעמ טָאה ,ברעמ ּוצ ,ןּכשִמ ןּופ טייז רעטשרעטניה רעד רַאפ
 ןעמ טָאה רעטערּב ײװצ ןּוא= .רעטערּב סקעז טכַאמענ
 רעד ףױא ,ןּכשִמ םעד ןּופ ןעלקניװ יד רַאפ טכַאמעג
 ,ןטנּוא טסַאּפעגנײרַא ןעוװעג ןענייז יז ןּוא* .טייז רעטשרעטניה
 םּוצ זיּב ןּביױא טסַאּפעגנײרַא ןעװעג יז ןענייז ןכיײלנסעד ןּוא
 יד רַאפ ,ןדייּב יז ייּב טֿכַאמעג ןעמ טָאה ױזַא ;גניר ןטשרע
 טימ רעטערּב טכַא ןעוועג ןענייז סע ןּוא* .ןעלקניוו ײװצ
 ,ןלעװש ײװצ ּוצ :ןלעװש ןצכעו-ןלעװש ענרעּבלו ערעײז
 . טכַאמעג טָאה עמ ןּואי* .טערּב ןייא רעטנּוא ןלעװש ײװצ ּוצ
 טייז ןייא ןּופ רעטערּב יד רַאּפ ףניפ :ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעלגיר
 רעטיײװצ רעד ןּופ רעטערּב יד רַאפ ןעלגיר ףניפ ןּוא** ,ןּכשִמ !

 ףיוא ןּכשִמ ןּופ רעטערּב יד רַאפ ןעלגיר ףניפ ןּוא ,ןּכשמ טייז
 טכַאמעג טָאה עמ ןּוא* .ברעמ ּוצ ,טייז רעטשרעטניה רעדי
 רעטערּב יד ןּופ ןטימ ןיא ןעלגירּוצכרוד לניר ןטסלטימ םעדי
 טימ ןגיוצעגרעּביא ןעמ טָאה רעטערּב יד ןּוא-* .קע ּוצ קע ןּופ
 ןרעיוא ,דלָאג ןּופ ןענניר יז ּוצ טכַאמעג טָאה עמ ןּוא ,דלָאג !
 טימ ןעלגיר יד ןגיוצעגרעּביא טָאה עמ ןּוא ;ןעלניר יד רַאפ !
 .דלָאנ !

 ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ תֶכֹורְּפ םעד טכַאמעג טָאה עמ ןוא* = |
 -סיוא קיצנוק ;ןענייל ןטיירדעג ןּוא ,טיורלימרעװ ןּוא ,לּפרּוּפ !

 טָאה עמ ןּוא"י .םיבּורּכ טימ ,טכַאמעג םיא ןעמ טָאה טעּברַאעג
 -רעּביא יז ןּוא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןלייז ריפ םיא ּוצ טכַאמעג !
 עמ ןּוא ;דלָאג ןּופ ךַאלקעה ערעיײז טימ ,דלָאג טימ ןגיוצעג
 .ןלעוװש ענרעּבליז ריפ יז ּוצ ןסָאגענסױא טָאה !
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 גנַאגניַא םעד רַאפ גנַאהרָאפ ַא טכַאמעג טָאה עמ ןואיי
 ,טיורלימרעװ ןּוא ,לּפרוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ ,טלעצעג ןּופ
 ּוצ ןלייז ףניפ ןּוא= ;טעּברַא עטקיטשעג ,ןענייל ןטיירדעג ןּוא
 ערעייז ןגיוצעגרעּביא טָאה עמ ןּוא ;ךַאלקעה ערעייז טימ ,םיא
 ףניפ ערעייז ןּוא .דלָאג טימ רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא ּפעק
 .רעּפוק ןעװעג ןענייז ןלעוװש
 ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןורָא םעד טכַאמעג טָאה לֵאלַצּב ןּואי ןל

 ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא ,גנעל ןייז ּבלַאה ַא ןּוא ןלייא ײװצ
 טָאה רע ןּוא* .ךייה ןייז ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא ,טיירּב ןייז
 ןּופ ןּוא קינײװעניא ןּופ דלָאנ םענייר טימ ןגיוצענרעּביא םיא
 דנור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא ּוצ טכַאמעג ןּוא ,קינײװנסױא
 ןעגניר ענרעדליג ריפ םיא ּוצ ןסָאנעגסױא טָאה רע ןּוא" .םּורַא
 ײוװַצ ןּוא ,טייז ןייא ןייז ףיוא ןענניר ײװצ ;סיפ ריפ ענייז רַאפ
 ןעגנַאטש טכַאמעג טָאה רע ןּוא* .טייז רעטײװצ ןייז ףיוא ןעגניר
 רע ןּוא* .דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא יז ןּוא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ
 ןּופ ןטייז יד ףיוא ןעגניר יד ןיא ןעגנַאטש יד ןגױצעגנײרַא טָאה
 .ןורָא םעד ןגָארט ּוצ ,ןורָא

 ןלייא ײװצ ,דלָאנ םענייר ןּופ קעד ַא טכַאמעג טָאה רע ןּוא
 .טירּב ןייז ּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא ,גנעל ןייז ּבלַאה ַא ןּוא
 טרעמַאהעג ;דלָאג ןּופ םיבּורּכ ײװצ טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 בּורּכ ןייא* :קעד ןּופ ןקע עדייּב ףיוא ,טכַאמעג יז רע טָאה
 רעדנַא רעד ןּופ קע םייּב בּורּכ ןייא ןּוא ,טייז רעד ןּופ קע םייּב
 ענייז ףיוא םיבּורּכ יד טכַאמעג רע טָאה אפּוג קעד ןּופ ;טייז
 ערעייז טײרּפשעגסױא ןּבָאה םיבּורּכ יד ןּוא" .ןקע עדייּב
 ןעלנילפ ערעייז טימ קידנעמעריש ,ךייה רעד ּוצ ןעלגילפ
 ;ןרעדנַא ןגעק רענייא רעמינּפ ערעיײז טימ ,קעד םעד רעּביא
 .םיבּורּכ יד ןּופ רעמינּפ יד ןעוועג ןענייז ּוצ קעד םּוצ

 ייוװצ ,ץלָאה-םיטִש ןּופ שיט םעד טכַאמענ טָאה רע ןּואי"
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 ַא ןוא לייא ןַא ןּוא ,טיירּב ןייז לייא ןַא ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא
 םענייר טימ ןגיוצעגרעּביא םיא טָאה רע-ןּוא** .ךייה ןייז ּבלַאה
 .םּורַא דנור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא ּוצ טכַאמעג ןּוא ,דלָאג
 טײרּבטנַאה ַא ןּופ טסייל ַא םיא ּוצ טכַאמעג טָאה רע ןואיי
 טסיײל ןייז ּוצ ץנַארק םענרעדלינ ַא טכַאמעג ןּוא ,םּורַא דנּור
 ענרעדליג ריפ םיא רַאפ ןסָאגעגסױא טָאה רע ןּוא* .םּורַא דנּור
 ןעלקניװ ריפ יד ףיוא ןענניר יד ןָאטעגפױרַא ןּוא ,ןעגניר
 יד ןעװעג ןענייז טסייל םעד ןּבעלי* .סיפ ריפ ענייז ףיוא סָאװ
 ןוא* .שיט םעד ןגָארט ּוצ ,ןעגנַאטש יד רַאפ ןרעיוא ,ןעגניר
 -רעּביא יז ןּוא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעננַאטש יד טכַאמעג טָאה רע
 טָאה רע ןּוא* .שיט םעד ןגָארט ּוצ ,דלָאג טימ ןגיוצענ
 ענייז ןּוא ,ןעלסיש ענייז ,שיט ןפיוא סָאװ םילּכ יד טכַאמעג
 טרעװ יז טימ סָאװ ןענַאק יד ןּוא ,סרעכעּב ענייז ןּוא ,ןלָאש
 .דלָאג םענייר ןּופ ,ןסָאגעג

 :ךלָאג םענייר ןּופ הרֹונמ יד טכַאמענ טָאה רע ןּואיי
 ןּוא ,לעטשענסּופ ריא ,הרֹונמ יד טכַאמעג רע טָאה טרעמַאהעג
 -ןעמּולּב עריא ןּוא ּפענק עריא--ךַאלרעכעּב עריא ;םַאטש ריאי
 -סורַא ןענייז ןרער סקעז ןּוא* .אפּוג ריא ןּופ ןעװעג ןענייז
 ריא ןּופ הרֹונמ רעד ןּופ ןרער ירד ,ןטייז עריא ןּופ ןעגנַאגעג
 ;טײז רעטייווצ ריא ןּופ הרֹונמ רעד ןּופ ןרער ירד ןּוא ,טייז ןייא
 םּולּב ַא טימ ּפָאנק ַא ןּופ ךַאלרעכעּב עקיטײװקלדנַאמ יירד=
 ַא ןּופ ךַאלרעכעּב עקיטײװקלדנַאמ ירד ןּוא ,רער ןייא ףיוא
 ןרער סקעז יד רַאפ ױזַא ;רער רעדנַא ןפיוא םּולּב ַא טימ ּפָאנק
 רעד ףיוא ןּוא" .הרֹונמ רעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ
 ּפענק עריא-ךַאלרעכעּב עקיטײװקלדנַאמ ריפ ןײלַא הרֹונמ
 ,ריא ןּופ ןרער יײװצ רעטנּוא ּפָאנק ַא ןּוא* ;ןעמּולּב עריא ןּוא
 רעטנּוא ּפָאנק ַא ןּוא ,ריא ןּופ ןרער ײװצ רעטנוא ּפָאנק ַא ןּוא
| 
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 -סורַא ןענייז סָאװ ןרער סקעז יד רַאפ ,ריא ןּופ ןרער ייװצ
 ןעװעג ןענייז ןרער עריא ןּוא ּפענק עריא* .ריא ןּופ ןעגנַאגעג
 .דלָאג םענייר ןּופ גנּורעמַאהסיוא ןייא ןצנַאג ןיא ,אפּוג ריא ןּופ
 עריא ןּוא ,ךַאלרער ןּביז עריא טכַאמעג טָאה רע ןואי
 ַא ןּופ* .דלָאג םענייר ןּופ ,ךַאלדנעּפשַא עריא ןּוא ,ךַאלגנעווצ
 .םילּכ עריא עלַא טימ טכַאמעג יז רע טָאה דלָאגםעניײר רענטנעצ

 -םיטִש ןּופ ,ךיוריײװ רַאפ חּבזמ םעד טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 ,קידכעקעריפ ,טיירּב ןייז לייא ןַא ןּוא ,גנעל ןייז לייא ןַא ,ץלָאה
 ענייז ןעװעג ןענייז אפּוג םיא ןּופ ;ךייה ןייז ןלייא ײװצ ןּוא
 ,דלָאג םענייר טימ ןגיוצעגרעּביא םיא טָאה רע ןּוא* .רענרעה
 ;רענרעה ענייז ןּוא ,םּורַא דנּור טנעוו ענייז ןּוא ,קעדרעּביוא ןייז
 .םּורַא דנּור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא ּוצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא
 רעטנּוא םיא ּוצ טכַאמעג רע טָאה ןעגניר ענרעדליג ייווצ ןּואיי
 ,ןטייז ײװצ ענייז ףיוא-ןעקנַאלפ ײװצ ענייז ףיוא ץנַארק ןייז
 ןּוא*  .ייז ףיוא ןגָארט ּוצ םיא ,ןעגנַאטש יד רַאפ ןרעיוא רַאפ
 -רעּביא יז ןּוא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעגנַאטש יד טכַאמעג טָאה רע
 .דלָאג טימ ןגיוצעג

 יי ןּופ לייא עקילײה סָאד טכַאמעג טָאה רע ןּוא"
 יװ ױזַא ,ןצריוװעג עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םענייר םעד ןּוא
 .טכַאמ רעשימ-םימׂשּב רעד
 ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד טכַאמעג טָאה רע ןּוא' ןְדֶל

 ןלייא ףניפ ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא ףניפ ,ץלָאה- םיטִש ןּופ
 רע ןּואי .ךייה ןייז ןלייא ירד ןּוא ,קידכעקעריפ ,טײרּב ןייז
 םיא ןּופ ;ןעלקניוװ ריפ ענייז ףיוא רענרעה ענייז טכַאמעג טָאה
 -רעּביא םיא טָאה רע ןּוא ;רענרעה ענייז ןעוועג ןענייז אפּונ
 ,חּבומ ןּופ םילּכ עלַא טכַאמעג טָאה רע ןּוא* .רעּפּוק טימ ןגיוצעג
 ,ןעלּפָאג יד ,סנקעּבגנערּפש יד ןּוא ,ןעלפּוש יד ןּוא ,ּפעט יד
 ןּופ טכַאמעג רע טָאה םילּכ ענייז עלַא ;ןענַאפרעייפ יד ןּוא
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 ןופ ּפיז ענרעּפוק ַא חּבומ םּוצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא* .רעּפּוק
 .טפלעה ןייז ויּב ןטנוא ןּופ ,סמיזעג ןייז רעטנּוא טעּברַאצענ
 רעד ןּופ ןקע ריפ יד רַאפ ןעגניר ריפ ןסָאגעגסױא טָאה רע ןּוא
 טָאה רע ןּוא* .ןעגנַאטש יד רַאפ ןרעיױא ,ּפיז רענרעּפּוק
 טימ ןגיוצעגרעּביא יז ןּוא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעגנַאטש יד טכַאמעג
 לעגניר יד.ןיא ןעגנַאטש יד ןגױצעגנײרַא טָאה רע ןּוא .רעּפּוק
 ,קינײװעניא ליוה ;ײז ףיוא ןגָארט ּוצ םיא ,חּבומ ןּופ ןטייז יד ףיוא
 .טכַאמעג םיא רע טָאה ,רעטערּב ןּופי
 ןייז ןּוא ,רעּפּוק ןּופ סַאפטנַאה םעד טכַאמעג טָאה רע ןּוא* = |
 ןגעלפ סָאװ רעּבײװ יד ןּופ ןעלגיּפש יד ןּופ ,רעּפּוק ןּופ לעטשעג
 .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןעלמַאזניַא ךיז
 טייזםורָד רעד רַאפ :ףיוה םעד טכַאמעג טָאה רע ןּואי = |

 טרעדנוה ,ןענייל ןטײרדעג ןּופ ףיוה ןּופ ןעגנַאהמּורַא ,םורָד ּוצ
 ,קיצנַאװצ ןלעוװש ערעייז ןּוא ,קיצנַאװצ ּוצרעד ןלייז יד:' ;ןלײא
 ,רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא ,ןלייז יד ןּופ ךַאלקעה יד ;רעּפּוק ןּופי

 יד ;ןליײא טרעדנּוה ,טייוךופצ רעד רַאפ ןּוא .רעּבליז ןּופ
 ןּופ ,קיצנַאװצ ןלעװש ערעײז ןּוא ,קיצנַאװצ ּוצרעד ןלייז
 ןּופ ,רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא ,ןלייז יד ןּופ ךַאלקעה יד ;רעּפּוק
 קיצפּופ ןּופ ןעגנַאהמּורַא ,טייזברעמ רעד רַאפ ןּוא:י .רעּבליז|
 ךַאלקעה יד ;ןעצ ןלעװש ערעייז ןּוא ,ןעצ ּוצרעד ןלייזיד ;ןלַײא
 רַאפ ןּוא* .רעּבליז ןּופ ,רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא ,ןלייז יד ןּוּפ
 ןעגנַאהמּורַא* .ןליײא קיצפופ ,גנַאגפיואנוז ּוצ טייזחרזמ רעד
 ,יירד ּוצרעד ןלייז יד ;ןלײא ןצפּופ ,זרעיױט ןּופנ טייז ןייא רַאפ|
 רעטײװצ רעד ףיוא יוװַא ןּוא* .יירד ןלעװש ערעיײז ןּוא
 רעיוט ןּופ טייז רעדנַא רעד ףיוא יא טייז רעד ףיוא יא ;טיײז
 ןּוא ,יירד ּוצרעד ןלייז יד ;ןלײא ןצפּופ ןעגנַאהמּורַא ףיוה ןּופ-
 ,םּורַא דנּור ףיוה ןּופ ןעגנַאהמּורַא עלַא" .יירד ןלעװש ערעייז
 ;רעּפּוק ןּופ ,ןלייז יד ּוצ ןלעווש יד ןּוא" .ןענייל ןטיירדעג ןּופ
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 ;רעּבליז ןּופ ,רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא ,ןלייז יד ןּופ ךַאלקעה יד
 ןענייז יז ןּוא ;רעּבליז ןּופ ,ּפעק ערעייז ןּופ :ּוצרעּביא רעד ןּוא
 ןּוא= .ףיוה ןּופ ןלייז עלַא ,רעּבלז טימ טפײרעגמּורַא ןעװעג
 ,טעּברַא עטקיטשעג ןעװעג זיא ףיוה ןּופ גנַאהרָאפרעױט רעד
 ןטיירדעג ןּוא ,טיורלימרעוװ ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ
 -טיירּב רַאּפ-ךייה יד ןּוא ,גנעל יד ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ;ןעניײל
 ןלייז יד ןּואי .ףיוה ןּופ ןעגנַאהמּורַא יד טימ ךיילג ,ןלייא ףניפ
 ערעיײז ;רעּפּוק ןופ ,ריפ ןלעװש ערעיײז ןּוא ,ריפ וצרעד
 ןוא ,ּפעק ערעייז ןּופ גוצרעּביא רעד ,רעּבליז ןּופ ,ךַאלקעה
 ןופ ךַאלקעלּפ עלַא ןּואי ;רעּבליז ןּופ ,רעדנעּבפייר ערעיײיז
 .רעּפּוק ןּופ ,םּורַא דנּור ףיוה ןּופ ןּוא ןּכשִמ

 יִדּוקְּפ
 ןּכשִמ םעד ,ןּכשִמ ןּופ ןעגנולייצרעּביא יד ןענייז סָאד*י

 םעד טול ןרָאװעג טליײצעגרעּביא ןענייז סָאװ ,ץעזעג ןּופ
 רעד רעטנּוא םיִיול יד ןּופ טעּברַא רעד ךרּוד ןהשמ ןּופ ליומ
 לָאלַצּב ןּוא*י-.ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד רֶמָתיא ןּופ טנַאה
 טָאה ;הדּוהי טבש ןּופ ,ןרּוח ןּופ ןּוז םעד ירּוא ןּופ ןּוז רעד
 טימ ןּוא* .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא טכַאמעג
 טבש ןּופ ,ןכֶמֶסיחַא ןּופ ןּוז רעד בָאילהֶא ןעװעג זיא םיא
 ןיא רעקיטש ַא ןּוא ,רעלצניק ַא ןּוא ,רעטסניימ ַא ,ןֶד
 ןיא ןּוא ,טיורלימרעוװ ןיא ןּוא ,לּפרוּפ ןיא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב
 ףיוא ןרָאװעג ןָאטרַאפ זיא סָאװ דלָאג עצנַאג סָאד*-.ןענייל
 דלָאג סָאד ,םּוטקילײה ןּופ טעּברַארעצנַאגרעדיײּב טעּברַארעד
 ,רענטנעצ קיצנַאװצ ןּוא ןיינ ןעװעג זיא ,גנּוּביהפיוא רעד ןּופ
 ןוא* .לקָש ןקיליײה ןפיוא ,לקָש קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןּביז ןֹוא
 ןעװעג זיא הדע רעד ןּופ גנוליצ רעד ןּופ רעּבליז סָאד
 ןּוא ףניפ ןּוא טרעדנוה ןּביז ןּוא טנזיוט ןּוא ,רענטנעצ טרעדנּוה
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 ,ּפָאק ַא ףיוא עקֶּב ַא* .לקֶש ןקילײה ןפיוא ,לקֶש קיצעּבז
 ויא סָאװ ןכַאלטיא רַאפ ,לקָש ןקילײה ןפיוא ,לקָש רעּבלַאה ַא
 ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,גנולייצ רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא
 ףניפ ןּוא טנזיוט ירד ןּוא טנויױט טרעדנּוה סקעז רַאפ ,רעכעה
 רעּבליז רענטנעצ טרעדנוה יד ןּוא= .קיצפופ ןּוא טרעדנוה
 יד ןּוא ,םוטקילײה ןּופ ןלעוװש יד ןסיגוצסיוא ףיוא ןעװעג ןענייז
 ,רענטנעצ טרעדנוה ןּופ ןלעװש טרעדנוה ;תֶכֹורָּפ ןּופ ןלעוװש
 טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנזיוט יד ןּופ ןּוא= .לעוװש ַא ףיוא רענטנעצ ַא
 ,ןליז יד ּוצ ךַאלקעה טכַאמעג ןעמ טָאה קיצעביז ןּוא ףניפ ןּוא
 ןוא* .טפײרעגמּורַא יז ןּוא ,ּפעק ערעײז ןגיוצעגרעּביא ןּוא
 ,רענטנעצ קיצעּביז ןעוװעג זיא גנּוּביהפיוא רעד ןּופ רעּפּוק סָאד
 ןופרעד טָאה עמ ןּוא* .לקש טרעדנּוה ריפ ןּוא טנזיוט ײװצ ןּוא
 םעד ןּוא ,דעֹומילהֹוא ןּופ גנַאגנייַא םעד ןּופ ןלעװש יד טכַאמענ
 עלַא ןּוא ,םיא ּוצ סָאװ ּפיז ענרעּפּוק יד ןּוא ,חּבומ םענרעּפּוק
 יד ןּוא ,םּורַא דנּור ףיוה ןּופ ןלעוװש יד ןּוא*י ,חּבומ ןּופ םילּכ
 ,ןּכשִמ ןּופ ךַאלקעלפ עלַא ןּוא ,ףיוה ןּופ רעיוט םעד ןּופ ןלעװש
 .םּורַא דנּור ףיוה ןּופ ךַאלקעלפ עלַא ןּוא
 םעד ןּוא ,לּפרּוּפ םעד ןּוא ,לָאװ רעָאלּב רעד ןּופ ןּואי ןתָל

 רעדיילק עטקירטשעג יד טכַאמעג ןעמ טָאה ,טיורלימרעװ
 עקילײה יד טכַאמעג ןּוא ,םוטקילײה ןיא ןעניד ּוצ ףיוא
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ,ןענֹרהַא רַאפ סָאװ רעדײלק

 ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאג ןּופ דֹופַא םעד טכַאמעג טָאה עמ ןּואי
 עמ ןּוא* .ןענייל ןטיײרדעג ןּוא ,טױרלימרעװ ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא
 ףיוא טקַאהעצ ןּוא ,דלָאנ ןּופ ןכעלּב ןעגָאלשעגסױא טָאה
 ןיא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב רעד ןיא ןטעּברַאוצנײרַא ףיוא ,םידעפ
 טימ ,ןענייל םעד ןיא ןּוא ,טיורלימרעוװ םעד ןיא ןּוא ,לּפרוּפ םעד
 ,טכַאמעג םיא ּוצ ןעמ טָאה רעדנעּבלסקַא* .טעּברַא רעקיצנּוק
 .טפעהַאּב ןעװעג רע ויא ןקע עדייּב ענייז ייּב ;עטפעהַאּב



 ,אפּונ םיא ןּופ ןעװעג זיא ,םיא ףיוא סָאװ דנַאּבלטרַאג ןייז ןּוא*
 ןוא ,לּפרוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאנ ןּופ ,טעּברַא ןייז יװ יװַא
 ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ,ןענייל ןטיירדעג ןּוא ,טיורלימרעוו
 טמַארעגניַא רענײטשלקינָא יד טכַאמענ טָאה עמ ןּוא" .ןהשמ
 ןעגנוצירקסיוא יװ טצירקעגסיוא ,דלָאג ןּופ ןעגנּוסַאפניַא ןיא
 עמ ןּוא .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד טול ,לגיז ַא ןּופ
 -דֹופַא ןּופ רעדנעּבלסקַא יד ףיוא ןָאטעגפױרַא ייז טָאה
 יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ גנּונָאמרעד ןּופ רענייטש
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאנ

 ,טעּברַאעגסױא קיצנוק ןְשֹוח םעד טכַאמעג טָאה עמ ןּוא
 ןוא ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאג ןּופ ,דֹופֵא ןּופ טעּברַא יד יװ ױזַא
 קידכעקעריפי .ןענייל ןטיײרדעג ןּוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לּפרוּפ
 ַא ,ןֶשֹוה םעד טכַאמענ ןעמ טָאה טלּפָאטעג ;ןעװעג רע זיא
 ןּואי* .טלּפָאטעג ,טיײרּב ןייז ןַאּפש ַא ןּוא ,גנעל ןייז ןַאּפש
 לייצ ַא :רענייטש ןליײצ ריפ םיא ןיא טצעזעגנײרַא טָאה עמ
 עטײװצ יד ןּואיי ;לײצ ןייא ,קַארָאמש ןּוא ,זַאּפָאט ,ןיּבּור ןּופ
 עטירד יד ןּוא* ;טנעמיד ןּוא ,ןײטשריּפַאס ,לקנופרַאג :לייצ
 ;ליײצ עטריפ יד ןּוא* ;טסיטעמַא ןּוא ,טַאנַא ,םּוצכַאי :ליײצ

 ֶו
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 ןעגנּוסַאפנייַא ןיא טמַארעננייַא ;זיּפשַאי ןּוא ,לקינָא ,ןײטשדלָאג
 ןענייז רענייטש יד ןּוא* .ןעגנּוצעזנייַא ערעייז ןיא דלָא ןּופ
 טול ,ףלעװצ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד טול ןעווענ
 טול רעכַאלטיא ,לגיז ַא ןּופ ןעננוצירקסיוא יװ ,ןעמענ ערעייז
 טכַאמעג טָאה עמ ןּוא** .םיטבש ףלעוװצ יד ןגעקַא ,ןעמָאנ ןייז
 ,דלָאג םענייר ןּופ ,טעּברַאטכעלפ ,ןטייק עטיירדעג ןָׁשֹוח םּוצ
 ײװצ ןּוא ,דלָאג ןּופ ןעגנּוסַאפניַא ײװצ טכַאמעג טָאה עמ ןּוא'"
 ןעגניר ײװצ יד ןָאטעגפױרַא טָאה עמ ןּוא ,ןעגניר ענרעדלינ
 יד ןָאטעגנײרַא טָאה עמ ןּואיי .ןֶשֹוח ןּופ ןקע ײװצ יד ףיוא
 ןופ ןקע יד ףיוא ןעגניר ײװצ יד ןיא ןטכעלפ ענרעדליג ײװצ
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 ןעמ טָאה ןטכעלפ ײװצ יד ןּופ ןקע ײװצ יד ןּואי* .ןָׁשֹוח
 ןָאטעגפױרַא יז ןּוא ,ןעגנּוסַאפנייַא ײװצ יד ףיוא ןָאטענפױרַא
 .טייורעדָאפ ןייו ףיוא ,דֹופַא ןּופ רעדנעּבלסקַא יד ףיוא
 -פורַא ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ײװצ טכַאמעג טָאה עמ ןּואיי
 ּוצ סָאװ םיװ ןייז ייּב ,ןֶשֹוח ןּופ ןקע ײװצ יד ףיוא טצעועג
 טכַאמעג טָאה עמ ןּוא" .ּוצ קינײװעניא ,דֹופַא ןּופ טייז רעד
 ײװַצ יד ףיוא ןָאטעגפױרַא יז ןּוא ,ןענניר ענרעדליג ײװצ
 ,טיורעדָאפ ןייז ףיוא ,ןטנּוא ןּופ ,דֹופֵא ןּופ רעדנעּבלסקַא
 .דֹופֲא ןּופ דנַאּבמּורַא םעד רעּביא ,גנוטפעהַאּב ןייז ייּב
 יד ּוצ ןעגניר ענייז ךרּוד ןְשֹוח םעד טרינשעגּוצ טָאה עמ ןּוא
 לָאז רע ידּכ ,לָאװ רעָאלּב ןּופ רּונש ַא טימ ,דֹופָא ןּופ ןעגניר
 טינ ךיז לָאז ןְשֹוח רעד ןּוא ,דֹופַא ןּופ דנַאּבמּורַא םעד ףיוא ןייז
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ;דֹופַא ןּופ ןקּורּפָארַא

 יבעװ ,דֹופַא ןּופ לטנַאמ םעד טכַאמעג טָאה עמ ןּואי
 םעד ןּופ גנונעפע יד ןּוא* .לָאװ רעָאלּב רעטיול ןּופ ,טעּברַא
 -רעצנַאּפ ַא ןופ גנונעפע יד יו ױזַא ,ןטימ ןייז ןיא ןעוװעג זיא לטנַאמ
 טינ ךיז לָאז רע ,םּורַא דנור גנּונעפע ןייז ייּב םיוז ַא טימ ,דמעה
 םעד ןּופ ןגערּב יד ףיוא טכַאמעג טָאה עמ ןּוא* .ןסיירעצ
 -לינרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ ןעמיורגלימ לטנַאמ
 םענייר ןּופ ךַאלקעלג טכַאמעג טָאה עמ ןּוא* .טנרעװצעג ,טיור
 ףיוא ןעמיורגלימ יד ןשיװצ ךַאלקעלג יד ןָאטעגּפױרַא ןּוא ; דלָאג
 :ןעמיורגלימ יד ןשיוװצ ,םּורַא דנור לטנַאמ םעד ןּופ ןגערּב יד
 יד ףיוא ,םיורגלימ ַא ןּוא לקעלג ַא ,םיורגלימ ַא ןּוא לקעלג ַאי*
 טָאג יװ ױזַא ;ןעניד ּוצ ףיוא ,םּורַא דנּור לטנַאמ םעד ןּופ ןגערּב
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה
 ,טעּברַאּבעװ ,ךַאלדמעה ענענייל טכַאמעג טָאה עמ ןּואי = |
 יד ןּוא ,ּבױה ענעניײל יד ןּוא ;ןיז ענייז רַאפ ןּוא ןענֹרהַא רַאּפ
 ןטיירדעג :ןּופ ןזיוה ענענייל יד ןּוא ,ןענייל ןּופ ןעלטיה ענייש
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 / רעָאלּב ןּוא ,ןענייל ןטיירדעג ןּופ לטרַאג םעד ןּוא* ;ןענייל
 | יװַא ,טעּברַא עטקיטשעג ,טיורלימרעװ ןּוא ,לּפרוּפ ןּוא ,לָאװ
 / .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ

 : עקילײה יד ,ךעלּבנרעטש סָאד טכַאמענ טָאה עמ ןוא"
 / "עג ַא םיא ףיוא ןּבירשעגפיוא ןּוא ,דלָאג םענייר ןּופ ,ןיורק
 . ןּוא* ."טָאנ וצ קילײה, לגיז ַא ןּופ ןעננוצירקסיוא יװ ,סטפירש
 ידּכ ,לָאװ רעָאלּב ןּופ רּונש ַא םיא ףיוא ןָאטענפױרַא טָאה עמ
 / טָאה טָאג יװ יװַא ,ןּביױא ןּופ ּבױה רעד ףיוא ןָאטּוצנָא םיא
 - .ןהשמ ןלױפַאּב

 םעד ןּופ טעּברַא עצנַאג יד זרָאװעג טקידנערַאפ זיא ױזַא*
 ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןּופ ןּכשִמ
 יז ןּבָאה יױזַא יונעג ;ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 ,ןָאטענ

 . סָאד :ןהשמ ּוצ ןּכשִמ םעד טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּואי
 .ענייז ,רעטערּב ענייז ,ןקָאה ענייז ,ןכַאז ענייז עלַא ןּוא טלעצעג
 . ןּופ קעדּוצ םעד ןּואיי ;ןלעװש ענייז ןּוא ,ןליײז ענייז ןּוא ,ןעלגיר
 / ,ןלעפישַחַּת ןּופ קעדּוצ םעד ןּוא ,ןלעפרעדיוו עטּברַאפעגטױר
 , ענייז ןּוא ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד* ;דיישנשיװצ ןּופ תֶכֹורָּפ םעד ןּוא
 / סָאד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ,שיט םעד*י ;קעד םעד ןּוא ,ןעגנַאטש
 . יד -ךַאלרער עריא ,הרֹונמ ענייר ידי ;טכזעגנָא ןּופ טיורּב
 ליא סָאד ןּוא ,םילּכ עריא עלַא ןּוא-ןטכירּוצנָא ףיוא ךַאלרער
 .ןּופ לייא סָאד ןּוא ,חּבומ םענרעדלינ םעד ןּואי* ;גנוטכייל רַאפ
  םעד ןּוא ,ןצריװעג עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םעד ןּוא ,גנּוּבלַאז
 "יד ןוא ,חּבומ םענרעּפּוק םעדיי ;טלעצעג ןּופ גנַאהרָאּפריט
 ;םילּכ ענייז עלַא ןּוא ,ןעגנַאטש ענייז ,םיא ּוצ סָאװ ּפיז ענרעּפּוק
 ' ,ףיוה ןּופ ןעגנַאהמּורַא ידי" ;לעטשעג ןייז ןּוא סַאפטנַאה םעד

 ( "יי רע 6 אי ר * יו ריי עו יב

 יש ויש יש... +

 ֹנ רעיוט םּוצ גנַאהרָאפ םעד ןּוא ,ןלעוװש ענייז ןּוא ,ןלייז ענייז
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 -טעּברַא עלַא ןּוא ,ךַאלקעלפ ענייז ןּוא ,קירטש ענייז ,ףיוה |
 רעדיײלק עטקירטשעג יד*;דעֹומ-להֹוא ןּופ ןּכשִמ םעד ןּופ גייצעג -

 ןרהַא רַאפ רעדיילק עקילײה יד ,םּוטקילײה ןיא ןעניד ּוצ ףיוא
 .הנוהּכ יד ןָאט ּוצ ףיוא ,ןיז ענייז ןּופ רעדיילק יד ןּוא ,ןהֹּכ םעד

 ןּבָאה יװַא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יװַאי
 השמ ןּוא= .טעּברַא עצנַאג יד טכַאמעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 יװ ױזַא ;טכַאמעג יז ןּבָאה יז זַא ,טעּברַא עצנַאג יד ןעזעג טָאה
 יז טָאה השמ ןּוא ;טכַאמעג יז ןּבָאה יװַא ,ןלױפַאּב טָאה טָאג
 .טשטנעּבעג

 ןטשרע ןיאי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי זר
 ןופ ןּכשִמ םעד ןלעטשפיוא ּוטסלָאז שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט

 ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד ןיהַא ןָאטנײרַא טסלָאז ןּוא* .דעֹומ-להֹוא
 -ךײרַא טסלָאז ןּוא* .תֶכֹורָּפ ןטימ ןורָא םעד ןעגנעהרַאפ ןּוא
 טסלָאז ןּוא ;גנוגיײלסױא ןייז ןגיילסיוא ןּוא ,שיט םעד ןעגנערּב
 ןוא .ךַאלרער עריא ןדניצנָא ןּוא ,הרֹונמ יד ןעגנערּבנײרַא
 ,ךירײװ רַאפ חּבומ םענרעדליג םעד ןלעטשקעװַא טסלָאו
 גנַאהרָאפריט םעד ןָאטּפױרַא ןּוא ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד רַאפ
 -דנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןלעטשקעװַא טסלָאז ןּוא* .ןּכשִמ םּוצ
 .דעֹומ-להֹוא ןּופ ןּכשִמ םעד ןּופ גנַאגניַא םעד רַאפ ,רעּפּפָא
 דעֹומ-להֹוא ןשיװצ סַאפטנַאה םעד ןלעטשקעװַא טסלָאז ןּואי

 טסלָאז ןּוא* .רעסַאװ ןיהַא ןָאטנײרַא ןּוא ,חּבומ ןשיװצ ןּוא |
 -רעיוט םעד ןָאטּפױרַא ןּוא ,םּורַא דנור ףיוה םעד ןלעטשפיוא
 .  .ףיוה ןּופ גנַאהרָאפ

 םעד ןּבלַאז ןּוא ,גנּוּב לַאז ןּופ לייא סָאד ןעמענ טסלָאז ןּואי
 עלַא ןּוא םיא ןקילײה ןּוא ,םיא ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ,ןּכשִמ
 םעד ןּבלַאז טסלָאז ןּוא* .קילײה ןייז לָאז רע ןּוא ,ןכַאז ענייז
 ןקילײה ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ
 .טייקילײה עטסקילײה ַא ןייז לָאז חּבומ רעד ןּוא ;חּבומ םעד
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 םיא ןּוא ,לעטשעג ןייז ןּוא סַאפטנַאה םעד ןּבלַאז טסלָאז ןּואי
 | .ןקילײה

 נייַא םּוצ ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא ןענענעג ןכַאמ טסלָאז ןּוא-*
 טסלָאז ןּוא= .רעסַאװ טימ ןשַאװ יז ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאג
 ,ןּבלַאז םיא טסלָאז ןּוא ,רעדיײלק עקילײה יד ןענרהַא ןָאטנָא
 טסלָאז ןּוא-* .רימ ּוצ ןהֹּכ ַא ןייז לָאז רע זַא ,ןקילײה םיא ןּוא
 טסלָאז ןּוא* .ךַאלדמעה ןָאטנָא יז ןּוא ,ןיז ענייז ןענענעג ןכַאמ
 יז זַא ,רעטָאפ רעייז טּבלַאזעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ,ןּבלַאז יז
 ןַא רַאפ ןייז יז לָאז גנּוּבלַאז רעייז ןּוא ;רימ ּוצ םינהֹּכ ןייז ןלָאז
 .תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא הנּוהּכ רעקיּביײא

 טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;ןָאטעג סָאד טָאה השמ ןּוא*
 .ןָאטעג רע טָאה יװַא ,ןלױפַאּב םיא

 ןיא ,רָאי ןטײװצ ןיא שדֹוח ןטשרע ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 .ןּכשִמ רעד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע
 -קעװַא טָאה רע :ןּכשִמ םעד טלעטשעגפיוא טָאה השמ ןּוא*
 -ךײרַא ןּוא ,רעטערּב ענייז ןָאטעגנײרַא ןּוא ,ןלעוװש ענייז טגיילעג
 רע ןּוא* .ןלייז ענייז טלעטשענפיוא ןוא ,ןעלגיר ענייז ןגיוצעג

 ןָאטעגפױרַא ןּוא ,ןְּכשִמ ןרעּביא טלעצעג סָאד טײרּפשרַאפ טָאה !
 טָאה טָאג יװ ױזַא ,םיא רעּביא ןּביױא טלעצעג ןּופ קעדּוצ םעד
 .ןלױפַאּב ןהשמ

 ןיא ץעזעג סָאד טגײלעגנײרַא ןּוא ןעמונעג טָאה רע ןּוא"
 -פורַא ןּוא ,ןורָא ןפיוא ןעגנַאטש יד ןָאטעגפױרַא ןּוא ,ןורָא םעד
 -נײרַא טָאה רע ןּוא" .ןורָא ןרעּביא ןּביױא קעד םעד טנײלעג
 ןּופ תֶכֹורְּפ םעד ןָאטענּפױרַא ןּוא ,ןּכשִמ ןיא ןורָא םעד טכַארּבעג
 טָאג יװ ױזַא ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד ןעגנַאהרַאפ ןּוא ,דיישנשיווצ
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה

 ,דעֹומ-להֹוא ןיא שיט םעד טלעטשעגנײרַא טָאה רע ןּוא*
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 -סיוא טָאה רע ןּוא* .תֶכֹורָּפ ןּופ ןסיורד ,ןּכשִמ טייוךופצ ןיא
 יװ ױזַא ,טָאג רַאפ ,טױרּב ןּופ גנּוגיילסױא ןַא םיא ףיוא טניײלעג
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג

 דעֹומ-להֹוא ןיא הרֹונמ יד טלעטשעגקעװַא טָאה רע ןואי
 ןדנּוצעגנָא טָאה רע ןּוא= .ןּכשִמ טייז-םורָד ןיא שיט םעד ןגעקַא
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,טָאג רַאפ ךַאלרער יד

 ןיא חּבומ םענרעדליג םעד טלעטשעגקעװַא טָאה רע ןּוא"
 ףיוא טרעכיײרעג טָאה רע ןּוא* .תֶכֹורְּפ ןרַאפ דעֹומ-להֹוא
 ןהשמ טָאה טָאג יװ יוזַא יי עקידעקעמש ןּופ ךיוריײו םיא
 .ןלױפַאּב
 .ןּכשִמ םּוצ גנַאהרָאפריט םעד ןָאטעגפױרַא טָאה רע ןּוא= = |
 טלעטשעגקעװַא רע טָאה רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּוא*
 -פיוא ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ ןּכשִמ םעד ןּופ גנַאננייַא םייּב
 ,רעפּפָאזיּפש סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד םיא ףיוא טכַארּבעג
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא
 ןשיװצ סַאפטנַאה םעד טלעטשעגקעװַא טָאה רע ןּואי = |
 ,רעסַאװ ןיהַא ןָאטעגנײרַא ןּוא ,חּבומ ןשיװצ ןּוא דעֹומ"להֹואי
 ןּופרעד ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא השמ ידּכיײ-ןשַאװ ּוצ ךיז
 -להֹוא ןיא ןעמּוק יז ןעוויי ;סיפ ערעיײז ןּוא טנעה ערעייז ןשַאװ
 יוא-ןשַאװ ךיז יז ןלָאז ,חּבומ םּוצ ןענענעג יז ןעוו ןּוא ,דעֹוּמ
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ

 םעד םּורַא דנּור ףיוה םעד טלעטשענפיוא טָאה רע ןּוא**
 גנַאהרָאפרעױט םעד ןָאטעגפױרַא ןּוא ,חּבומ םעד ןּוא ןּכשִמי
 .ףיוה ןּופ

 .טעּברַא יד טקידנעעג טָאה השמ ןּוא
 ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םעד טקעדעגניַא טָאה ןקלָאװ רעד ןּוא* = |
 השמ ןּוא= .ןּכשַמ םעד טליפעגנָא טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד
 ןקלָאװ רעד לײװ ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןײגנײרַא טנעקעג טינ טָאה
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 ליפעגנָא טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא ,טּורעג םיא ףיוא טָאה
 | .ןּכשִמ םעד

 ,ןּכשִמ ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ןקלָאװ רעד ןעװ ןּוא*'
 ןעגנואיצ ערעייז עלַא ףיוא ןעיצ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןגעלפ
 יז ןגעלפ ,ןּביײהפיוא טינ ךיז טנעלפ ןקלָאװ רעד זַא ןּואיי
 ורָאװ= .ןּבױהעגפיוא ךיז טָאה רע סָאװ גָאט םעד זיּב ,ןעיצ
 ַא ןּוא ,גָאט ייּב ןּכשִמ ןפיוא ןעװעג זיא טָאנ ןּופ ןקלָאװ רעד
 נַאג םעד ןּופ ןגיוא יד רַאפ ,טכַאנייּב ןענירד ןייז טגעלפ רעייפ
 - .ןעננּואיצ ערעײז עלַא ןיא ,לארׂשי ןּופ זיוה
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 אָרקַו
 רעפּפָאדנַארּב

 רעפּפָאזייּפש

 רעפּפָאדירפ

 רעפּפָאדניז

 רעפּפָאדלּוש

 תונּברק ןגעוו םיניד

 ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא ןּופ גנּואײװנײַא

 תונּברק עטשרע יד בירקמ זיא ןרהַא

 ףָארטש ןּוא דניז סאּוהיבַא ןּוא בָדָנ

 םינהֹּכ יד רַאפ םיניד

 ןיירמּוא ןענייז סָאװ ןּוא ,ןייר ןענייז סָאװ ןכַאז עקידעּבעל

 ןירעניוועג ַא ןגעוו םיניד

 ןכַאז ןּופ רעדָא ןשטנעמ ַא ןּופ תֵעַרָצ ןגעוו םיניד

 ערֹוצמ ַא ןּופ גנוקינײר

 רעזייה ןּופ טנעוו ןיא תַעַרָצ

 ןעגנוסילפ

 רוּפָּכ םוָי םּוא תונּברק יד

 רעפּפָאטכַאלש ןטכַאלש ּוצ ּוװ טרָא רעד

 עטקּוצרַאפ רעדָא ענעלַאפעג ןגעוו ןּוא טּולּב ןגעוו

 ,טסניד-ךֶלֹומ ןגעוו ,טפַאשטנַאװרַאפטולּב ןגעוו

 ןטייקידרעװמּוא ערעדנַא ןּוא

 םיניד ענעדיישרַאפ

 ןצעזעגפָארטש

 םינהֹּכ יד רַאפ םיניד
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 בכ ןּבָאג עקילײה יד ןּופ ןסע געמ סע רעװ

 בכ רעלעּפ ַא ןָא ןייז ןזּומ תונּברק

 כי פ םיבוט-םוי יד

 םֶחֶלְנ טכיזעגנָא ןּופ טיורּב עקילײה סָאד ןּוא הרֹונמ יד

 דכ (םיִנָּפַה

 רעדָא דרָאמ רַאפ ןּוא ,טָאג ןרעטסעל רַאפ ףָארטש

 דכ גנּוקידעש

 הכ לבֹוי ןּוא הטימש

 וכ םּוטקילײה סָאד ןּוא תּבש .רענייטשלייז ןּוא רעטעגּפָא ןגעק

 וכ (ההָכֹוּת יד) תוללק ןּוא תוכרּב

 זכ רֵׂשֲעַמ ןגעוו ןּוא ןכַאז עטקילייהעג ןגעוו
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 אָרְקּיַו ןּופ תורדְס

 א (ןפורעג טָאה) אֶרקִּיַו

 ו (לעּפַאּב) ןַצ

 ט (רעטכַא רעד יִניִמְׁש

 בי (ןרעוו ןגעלעג=ןעמָאז ןעגנערּב טעוו) עיִרְוַת

 דל ץֶרֹוצְמ

 וט (טיוט םעד ךָאע תֹומ יֵרֲחַא

 טי עקילײה םיִׁשֹודְק

 אכ טָאװ רֹומָא

 הכ רַאּב ןפיו  רֵהָּב
 וכ ןצעזעג עניימ ןיא) יֵתֹוּקְחֶּב
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 אָרקיַ

 טדערעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןהשמ ּוצ ןפּורעג טָאה טָאג ןּואי א
 ןּופ רעדניק יד ּוצ דער" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ

 טעװ ְךייַא ןּופ רעצימע זַא :ײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי
 רעדָא רעדניר ןּופ ,יפ ןּופ ריא טלָאז ,טָאג ּוצ ןּברק ַא ןעגנערּב
 .ןּברק רעייַא ןעגנערּב ,ףָאש ןּופ

 רע לָאז ,רעדניר ןּופ ,ןּברק ןייז זיא רעפּפָאדנַארּב ַא ּביואי
 דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ;רעלעפ ַא ןָא רֹכְז ַא ןעגנערּב םיא
 .טָאג רַאפ ןרעװ טקיליװַאּב לָאז רע ידּכ ,ןעגנערּב םיא רע לָאז
 ,רעפּפָאדנַארּב ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע ןּואי
 .םיא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,םיא ןּופ ןרעװ טקיליװַאּב טעװ סע ןּוא
 רעדניק יד ןּוא ,טָאג רַאפ דניר עגנוי סָאד ןטכעש לָאז רע ןּוא
 ןעגנערּפש ןּוא ,טּולּב סָאד ןענענעג ןלָאז ,םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ
 ןּופ גנַאגנייַא םייּב סָאװ חּבומ םעד ףיוא םּורַא דנּור טּולּב סָאד
 ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןדנישּפָא לָאז רע ןֹּוא* .דעֹומ-להֹוא
 ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּוא .רעקיטש ענייז ףיוא ןדיינשעצ סע
 ץלָאה ןגײלנָא ןּוא ,חּבומ ןפיוא רעייפ ןָאטּפױרַא ןלָאז ןהֹּכ םעד
 ' -סיוא ןלָאז ,םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּוא* .רעייפ ןפיוא
 ץלָאה םעד ףיוא ,סטעפ סָאד ןּוא ,ּפָאק םעד ,רעקיטש יד ןגייל
 ענייז ןּואא .חּבומ ןפיוא סָאװ רעייפ םעד רעּביא סָאװ
 ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןעקנעװשּפָא רע לָאז ינק ענייז ןּוא דײװעגניא
 -דנַארּב ַא רַאפ חּבומ ןפיוא ןפמעד גנידצלַא לָאז ןהֹּכ רעד
 .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,רעפּפָא

 ןּופ רעדָא ןסּפעש ןּופ ,יפניילק ןּופ זיא ןּברק ןייז ּביוא ןּוא"
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 ַא ןָא רכָז ַא ןעגנערּב םיא רע לָאז ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,ןגיצ
 זוּבומ ןּופ טייזךופצ רעד ייּב ןטכעש םיא לָאז רע ןּואי* .רעלעפ
 ןעננערּפש ןלָאז ,םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּוא ,טָאג רַאפ
 ןדיינשעצ םיא לָאז רע ןּוא* .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא טּולּב ןייז
 ּפָאק ןטימ ןגיילסוא יז לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעקיטש ענייז ףיוא
 רעייפ םעד רעּביא סָאװ ץלָאה םעד ףיוא סטעפ ןטימ ןּוא
 רע לָאז ינק יד ןּוא דײװעגניא יד ןּוא= .חּבומ ןפיוא סָאװ
 ,זעגענעג גנידצלַא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעסַאװ ןיא ןעקנעוװשּפָא
 -רעייפ ַא ,סָאד ויא רעפּפָאדנַארּב ַא .חּבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא
 .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשענ ַא רַאפ רעפּפָא

 ּוצ ןּברק ןייז ויא תופֹוע ןּופ רעפּפָאדנַארּב ַא ּביוא ןּואי*
 עגנוי ןּופ רעדָא ןּבױטלטרּוט ןּופ ןּברק ןייז ןעגנערּב רע לָאז ,טָאג
 "פא ןּוא ,חּבומ םּוצ ןענענעג םיא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ןּביױט
 -סיוא לָאז טּולּב ןייז ןּוא ;חּבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא ,ּפָאק ןייז ןּפיינק
 לָאז רע ןּוא* .חּבומ ןּופ טנַאװ רעד ףיוא ןרעװ טשטעווקעג
 ןפרַאװקעװַא יז ןּוא ,ןרעדעפ עריא טימ עילָאװ ןייז ןעמענּפָארַא
 רע ןּואיי .שַא רעד ןּופ טרָא ןיא ,טייז-חרומ ןיא הּבומ ןּבעל
 "רעדנַאנַאפ טינ רעּבָא ,ןעלגילפ ענייז רַאפ ןסיירפיוא םיא לָאז
 םעד ףיוא ,חּבומ ןפיוא ןפמעד םיא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;ןדייש
 ַא ,סָאד ויא רעפּפָאדנַארּב ַא .רעייפ ןרעּביא סָאװ ץלָאה
 .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ
 לָאז ,טָאג ּוצ רעפּפָאזייּפש ַא ןעגנערּב טעװ רעצימע זַא ןּואי ר

 ףיוא ןסיגפורַא לָאז רע ןּוא ,לעמלמעז ןּופ ןייז ןּברק ןייז -
 סע לָאז רע ןּוא* .ךיורײװ םיא ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,לייא םיא
 ןפיוהנָא לָאז רע ןּוא ;םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ּוצ ןעגנערּב
 ,לייא ןייז ןּופ ןּוא ,לעמלמעז ןייז ןּופ-ןפיוה ןלּופ ןייז ןופרעד
 יגנונָאמרעד ןייז ןפמעד לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,ךיוריײװ ןצנַאג ןייז טימ
 .טָאנ ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,חּבומ ןפיוא

 ילייט ןקידעקעמש םעד ןופ ,רעדָא ,טָאג וצ .גנונָאמרעד ַא רַאפ זיא סָאװ לייט םעד ןופ *
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 ןענֹרהַא רַאפ זיא רעפּפָאזיּפש םעד ןּופ עקירעּביא סָאד ןּואי

 -רעייפ יד ןּופ טײקילײה עטסקילײה ַא ;רעדניק ענייז רַאפ ןּוא
 .טָאג ןּופ רעפּפָא -

 ןַא ןיא ןקַאּבעג רעפּפָאזייּפש ַא ןעננערּב טסעוו ּוד זַא ןּואּז
 -רַאפ תולח עטרעייזעגמּוא ,לעמלמעז ןּופ ןייז סע לָאז ,ןוויוא
 טימ טרימשַאּב סנכוק עטרעייזענמוא רעדָא ,לייא טימ טשימ
 .לייא

 ,ןּברק ןייד זיא ןַאפקַאּב ַא ףיוא רעפּפָאזייּפש ַא ּביוא ןּואי
 .טרעייזעגמּוא ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז ןּופ ןייז סע לָאז
 ;לײא ףיורעד ןסיגפיורַא ןּוא ,ןקָארּב ןיא ןקָארּבעצ סע טסלָאװ
 .סָאד זיא רעפּפָאזייּפש ַא

 ,ןּברק ןייד זיא ןַאפטָארּב ַא ןיא רעפּפָאוייּפש ַא ּביוא ןּואי
 .לייא טימ לעמלמעז ןּופ ןרעװ טכַאמעג סע לָאז

 טרעװ סָאװ רעפּפָאויּפש סָאד ןעגנערּב טסלָאז ןּוא*
 ןעגנַאלרעד סע לָאז עמ ןּוא ;טָאג ּוצ ,עקיזָאדיד ןּופ טכַאמעג
 ןהֹּכ רעד ןּוא .חּבומ םּוצ ןענענעג סע לָאז רע ןּוא ,ןהֹּכ םּוצ
 ןּוא ,גנונָאמרעד ןייז רעפּפָאזייּפש םעד ןּופ ןּבײהּפָארַא לָאז
 חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא-חּבומ ןפיוא ןפמעד
 זיא רעפּפָאויּפש םעד ןּופ עקירעּביא סָאד ןוא" ..טָאג ּוצ
 טייקילײה עטסקילײה ַא ;רעדניק ענייז רַאפ ןּוא ןענֹרהַא רַאֿפ
 ריא סָאװ רעפּפָאזיּפש ןייק*: .טָאג ןּופ רעפּפָארעיפ יד ןּופ
 םורָאװ ,ץמח ןּופ ןרעװ טכַאמענ טינ לָאז ,טָאג ּוצ ןעננערּב טעװ
 ַא ןפמעד טינ ריא טרָאט קינָאה ןייק ןּוא גייטרעיוז ןייק ןּופ
 טנעמ טכּורפטשרע ןּופ ּבָאג ַא רַאפ* .טָאג וצ רעפּפָארעײּפ
 טינ יז ןרָאט חּבומ ןפיוא רעּבָא ,טָאג ּוצ ןעגנערּב יז רַיא
 זייּפש ךַאלטיא ןייד ןּוא-* .חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ןעמוקפיורַא
 ןוָאלסױא טינ טסלָאז ןּוא ,ןצלַאזַאּב ץלַאז טימ ּוטסלָאז רעּפּפָא
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 טימ ;דנּוּב סטָאנ ןייד ןּופ ץלַאז סָאד רעפּפָאזייּפש ןייד ןּופ
 .ץלַאז ןייז בירקמ ּוטסלָאז ןּברק ןכַאלטיא ןייד

 "טשרע ןּופ רעפּפָאזייּפש ַא ןעגנערּב טסעוװ ּוד ּביוא ןּוא*
 ,רעייפ ןיא טנערּבעג ןעגנַאז ןעננערּב ּוטסלָאז ,טָאג ּוצ עקיטייצ
 ענייד ןּופ רעפּפָאזייּפש םעד רַאפ ,רענרעק עשירפ ןּופ ץירג
 ןוא ,לייא םיא ףיוא ןסיגפיורַא טסלָאז ןּוא* .עקיטייצטשרע
 ןואי* .סָאד ויא רעפּפָאוייּפש ַא ;ךיורײװ םיא ףיוא ןָאטּפױרַא
 ןייז ןּופ ןּוא ,ץירג ןייז ןּופ ,גנּונָאמרעד ןייז ןפמעד לָאז ןהֹּכ רעד
 .טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,ךיורייוו ןצנַאג ןייז טימ ,לייא
 טגנערּב רע ּביוא ,ןּברק ןייז זיא רעפּפָאדירפ ַא ּביוא ןּואי }

 רעלעפ ַא ןָא רע לָאז ,הבקנ ַא ייס ,רכָז ַא ייס ,רעדניר ןּופ
 ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע ןּוא* .טָאג רַאפ ןעגנערּב םיא
 -להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןטכעש םיא ןּוא ,ןּברק ןייז ןּופ ּפָאק
 ןעגנערּפש ןלָאז ,םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּוא ,דעֹומ
 ןּופ ןענענעג לָאז רע ןּוא" .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא טּולּב סָאד
 סָאװ סטעפ סָאד ,טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,רעפּפָאדירפ םעד
 יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד ּוצ טקעד
 סָאװ ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייּב ןּוא* ,דײװעגניא
 יד ייּב-רעּבעל ןרעּביא שיילפטיור סָאד ןּוא ,ןעקנַאלפ יד יב
 ןלָאז ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּוא* .ןעמענּפָארַא סע רע לָאז ןרינ
 ןפיוא סָאװ רעפּפָאדנַארּב םעד רעּביא חּבומ ןפיוא ןפמעד סע
 ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,רעייפ ןרעּביא סָאװ ץלָאה
 .טָאנ ּוצ חיר

 רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּברק ןייז זיא יפניילק ןּופ ּביוא ןּוא"
 םיא רעלעפ ַא ןָא רע לָאז ,הבקנ ַא רעדָא רֶכָז ַא ,טָאג ּוצ
 רע לָאז ,ןּברק ןייז רַאפ רע טננערּב סּפעש ַא ּביױא' .ןעגנערּב
 ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע ןּוא* .טָאג רַאפ ןענענעג םיא
 יד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןרַאפ ןטכעש םיא ןּוא ,ןּברק ןייז ןּופ ּפָאק
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 דנור חּבומ ןפיוא טּולּב ןייז ןעננערּפש ןלָאז ןרהַא ןּופ רעדניק
 -רעייפ ַא ,רעפּפָאדירפ םעד ןּופ ןענענעג לָאז רע ןּוא" .םּורַא
 נקּור םעד ןּבעל-לדײװ ןצנַאג םעד ,סטעפ ןייז ,טָאגּוצ רעפּפָא
 ּוצ טקעד סָאװ סטעפ סָאד ןּוא-ןעמענּפָארַא םיא רע לָאז ןייּב
 ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאנ סָאד ןּוא ,דיײװעגניא יד
 יד יײּב סָאװ ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייּב ןּוא"
 ןרינ יד ייּב-רעּבעל ןרעּביא שיילפטיור סָאד ןּוא ,ןעקנַאלּפ
 ןפמעד סע לָאז ןהֹּכ רעד ןּואיי .ןעמענּפָארַא סע רע לָאז
 .טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ןּופ זייּפש ַא ,חּבומ ןפיוא

 רַאפ ןענענעג םיא רע לָאז ,ןּברק ןייז זיא גיצ ַא ּביוא ןּואי*
 םיא ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע ןּוא* .טָאג
 ןלָאז ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןרַאפ ןטכעש
 לָאז רע ןּוא** .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא טּולּב ןייז ןעגנערּפש
 סטעפ סָאד :טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,ןּברק ןייז ןּופרעד ןענענעג
 ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא ,דיײװעגניא יד ּוצ טקעד סָאװ
 ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייּב ןּוא* ,דײװעגניא יד
 --רעּבעל ןרעּביא שיילפטיור סָאד ןּוא ,ןעקנַאלפ יד ייּב סָאװ
 סע לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי* .ןעמענּפָארַא סע רע לָאז ןרינ יד ייּב
 ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ןּופ זייּפש ַא--חּבומ ןפיוא ןפמעד
 ףיוא ץעזעג קיּבײא ןַאיי .טָאג וצ סטעפ עצנַאג סָאד ;חיר
 בלח ןייק :רעטרעניֹוװ ערעײַא עלַא ןיא תורֹוד-רֹוד ערעיײַא
 .ןסע טינ ריא טלָאז טּולּב ןייק ןּוא

 יד ּוצ דער :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי יד
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 סע ערעסָאװ ןיא עזרַאפ ַא ךרּוד ןקידניז טעװ רעצימע זַא

 רע ןּוא ,ןרעװ ןָאטעג טינ ןרָאט סָאװ טָאנ ןּופ ןכַאזטָאּברַאפ זיא
 רעד ןקידניז טעװ סָאד ּבױא ,זיא: ,ײז-ןּופ ענייא ןָאט טעװ
 רע לָאז ,קלָאפ ןּופ גנוקידלּושרַאפ רעד ּוצ ,ןהֹּכ רעטּבלַאזעג
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 סקָא ןגנוי ַא ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז רַאּפ ןייז בירקמ
 ןעגנערּב לָאז רע ןּוא* .רעפּפָאדניז ַא רַאפ טָאג ּוצ רעלעפ ַא ןָא
 לָאז ןּוא ,טָאג רַאפ דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגניַא םוצ סקָא םעד
 םעד ןטכעש ןּוא ,סקָא םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא
 ןופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעטּבלַאועג רעד ןּוא* .טָאג רַאפ סקָא
 ןוא* .דעֹומ-להֹוא םּוצ ןעננערּב סע לָאז ןּוא ,סקָא ןּופ טּולּב םעד
 ןּוא ,טּולּב םעד ןיא רעגניפ ןייז ןעקנוטנייַא לָאז ןהֹּכ רעד
 תֶכֹורָּפ םעד רַאפ ,טָאג רַאפ לָאמ ןּביז טּולּב םעד ןּופ ןצירּפש
 טּולּב םעד ןּופ ןָאטּפױרַא לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי .םוטקילײה ןּופ
 עקידעקעמש ןּופ ךיוריײװ רַאפ חּבומ םעד ןּופ רענרעה יד ףיוא
 עצנַאנ סָאד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןיא טָאג רַאפ סָאװ ןצריװעג
 רַאפ חּבומ םעד ןּופ טנּורג ןָא ןסיגסיוא רע לָאז סקָא ןּופ טּולּב
 סָאד ןּוא* .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאננייַא םייּב סָאװ רעפּפָאדנַארּב
 םיא ןּופ רע לָאז רעפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןּופ סטעפ עצנַאג
 ןּוא ,דיװעגניא יד ּוצ טקעד סָאװ סטעפ סָאד :ןעמענּפָארַא
 ,ןרינ עדייּב ןּואי ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד
 סָאד ןּוא ,ןעקנַאלפ יד ייּב סָאװ ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא
 ּפָארַא סע רע לָאז ןרינ יד ייּב-רעּבעל ןרעּביא שיילפטיור
 "דירפ ןּופ סקָא םעד ןּופדעמונענּפָארַא טרעװ סעיװיװַאיי ,ןעמענ
 -דנַארּב רַאפ חּבומ ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעפּפָא
 שיילפ עצנַאג סָאד ןּוא ,סקָא םעד ןּופ לעפ סָאד ןּואי* .רעפּפָא
 ןּוא ,דיײװענניא ענייז ןּוא ,ינק ענייז טימ ןּוא ,ּפָאק ןייז טימ ,סנייז
 רעגַאל ןסיוא ןגָארטסױרַא רע לָאז סקָא ןצנַאג םעדי*-טסימ ןייז
 .ןענערּברַאפ םיא ןּוא ,שַא יד סיוא טיש עמ ּוװ ,טרָא םענייר ַא ןיא
 -רַאפ רע לָאז ׁשַא יד סיוא טיש עמ ּוװ ;רעיײפ ןיא ץלָאה ףיוא
 .ןרעװ טנערּב

 לי ,ןעזרַאפ טעװ לארׂשי ןּופ הדע עצנַאג יד ּביוא ןּוא!*
 ןלעװ יז ןּוא ,להק ןּופ ןגיוא יד ןּופ ןליוהרַאפ ןייז טעװ ךַאז ַא
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 "עג טינ ןרָאט סָאװ טָאג ןּופ ןכַאוטָאּברַאפ עלַא ןּופ ענייא ןָאט
 טסּוװַאּב טעװ ייז ןּוא* ,ןקידלּושרַאפ ךיז ןלעװ ןּוא ,ןרעװ ןָאט
 לָאז ,טקידניױרַאפ טימרעד ךיז ןּבָאה ייז סָאװ דניז יד ןרעװ
 םיא ןלָאז יז ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ סקָא ןגנּוי ַא ןעגנערּב להק
 הדע רעד ןּופ עטסטלע יד ןּוא= .דעֹומ-להֹוא ןראפ ןעגנערּבּוצ
 ןוא ,טָאג רַאפ סקָא ןּופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעײז ןענעלנָא ןלָאז
 רעטּבלַאזעג רעד ןּוא* .טָאג רַאפ סקָא םעד ןטכעש לָאז עמ
 .דעֹומ-להֹוא םּוצ סקָא ןּופ טּולּב םעד ןּופ ןעגנערּב לָאז ןהֹּכ
 ןוא ,טּולּב םעד ןיא רענניפ ןייז ןעקנּוטניַא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא
 רע ןואי* .תֶכֹורָּפ ןּופ טנרָאפ ,טָאג רַאפ לָאמ ןּביז ןצירּפש
 חּבומ םעד ןּופ רענרעה יד ףיוא טּולּב םעד ןּופ ןָאטּפױרַא לָאז
 טּולּב עצנַאנ סָאד ןּוא ,דעֹומילהֹוא ןיא סָאװ ,טָאג רַאפ סָאװ
 רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּופ טנּורג ןָא ןסיגסיוא רע לָאז
 סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא* .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב סָאװ
 .חּבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא ,םיא ןּופ ןעמענּפָארַא רע לָאז סנייז
 טימ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא ,סקָא םעד טימ ןָאט לָאז רע ןּוא"
 ;םיא טימ ןָאט רע לָאז יװַא יונעג ;רעפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד
 ןּבעגרַאפ טעװ יז ןּוא ,ייז ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא
 ןּוא ,רענַאל ןסיוא סקָא םעד ןגָארטסױרַא לָאז רע ןּוא* .ןרעװ
 ןקידרעירפ םעד טנערּברַאפ טָאה רעיװ ױזַא ,ןענערּברַאפ םיא
 .סָאד זיא להק רַאפ רעפּפָאדניז ַא ;סקָא

 עזרַאפ ַא ךרּוד ןָאט טעװ ןּוא ,ןקידניז טעװ טשריפ ַא ןַא*י
 טינ ןרָאט סָאװ רַאה ןייז טָאג ןּופ ןכַאזטָאּברַאפ עלַא ןּופ ענייא
 טרעוװ םיא ּביױא* ;ןקידלּושרַאפ ךיז טעװ ןּוא ,ןרעװ ןָאטעג
 לָאז ,טקידניזרַאפ ןירעד ךיז טָאה רע סָאװ דניז ןייז טסּוװַאּב
 .רעלעפ ַא ןָא רכָז ַא ,קָאּבנגיצ ַא ןּברק ןייז רַאפ ןעננערּב רע
 םיא ןּוא ,קָאּב ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע ןּוא
 רַאפ רעפּפָאדנַארּב סָאד טכעש עמ ּוװ טרָא םעד ןיא ןטכעש
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 ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .סָאד זיא רעפּפָאדניז ַא ;טָאג
 ןָאטּפױרַא ןּוא ,רעגניפ ןייז טימ רעפּפָאדניז ןּופ טּולּב םעד
 סָאד ןּוא ;רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּופ רענרעה יד ףיוא
 םעד ןּופ טנּורג ןָא ןסיגסיוא רע לָאז סנייז טּולּב !עקירעּביאנ
 לָאז סנייז סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא* .רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ
 -דירפ םעד ןּופ סטעפ סָאד יװ יוזא ,חּבומ ןפיוא ןפמעד רע
 ןייז ןגעו ןּופ םיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעפּפָא
 .ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא ,דניז

 דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןּופ שטנעמ רענלצנייא ןַא ּביוא ןּואיי
 ןּופ ענייא ןָאט טעװ רע סָאװ טימ ,עזרַאפ ַא ךרוד ןקידניז טעװ
 טעװ ןּוא ,ןרעװ ןָאטעג טינ ןרָאט סָאװ טָאג ןּופ ןכַאוטָאּברַאפ יד
 רע סָאװ דניז ןייז ןסיװ םיא טכַאמ עמ ּביוא** ;ןקידלּושרַאפ ךיז
 ַא ןָא גיצ ַא ןּברק ןייז רַאפ ןעננערּב רע לָאז ,טקידניזעג טָאה
 רע ןּוא* .טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז רעד רַאפ ,יזַא ,רעלעפ
 ןוא ,רעפּפָאדניז םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז
 -דנַארּב םעד ןּופ טרָא םעד ןיא רעפּפָאדניז סָאד ןטכעש
 ןייז טימ טּולּב ןייז ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי .רעפּפָא
 רַאפ חּבומ םעד ןּופ רענרעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,רענניפ
 ןסיגסיוא רע לָאז סנייז טּולּב עצנַאג סָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב
 רע לָאז סנייז סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא*י .חּבומ ןּופ טנּורג ןָא
 םעד ןּופ ןעמּונענּפָארַא טרעװ סטעפ סָאד יװ ױזַא ,ןעמענּפָארַא
 רַאפ חּבומ ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעפּפָאדירּפ
 ,םיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא
 .ןרעוװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא

 -דניז ַא רַאפ ןּברק ןייז ןעגנערּב רע טעװ סּפעש ַא ּביוא ןּוא**
 לָאז רע ןּוא= .רעלעפ ַא ןָא יז ַא ןעננערּב רע לָאז ,רעפּפָא
 סע לָאז ןּוא ,רעפּפָאדניז ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא
 סָאד טכעש עמ ּוװ טרָא םעד ןיא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ ןטכעש
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 ןּופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא** .רעפּפָאדנַארּב
 רענרעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,רענניפ ןייז טימ רעפּפָאדניז
 סנייז טּולּב עצנַאג סָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּופ
 סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא* .חּבומ ןּופ טנורג ןָא ןסיגסיוא רע לָאז
 סּפעש ןּופ סטעפ סָאד יװ יװַא ,ןעמענּפָארַא רע לָאז סנייז
 לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעּפּפָאדירפ םעד ןּופ ןעמּונענּפָארַא טרעוו
 ןוא ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײּפ יד ףיוא ,חּבזמ ןפיוא ןפמעד סע
 רע סָאװ דניז ןייז ןגעו ןּופ םיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד
 .ןרעוװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא ,טקידניזעג טָאה
 ןרעה טעװ רע סָאװ טימ ןקידניז טעװ רעצימע זַא ןּוא' ןד

 רע ייס ,תודע ןַא זיא רע ןעוו ,גנּורעװשַאּב ןּופ לוָק םעד
 ,ןגָאוסױא טינ טעװ רע ּביוא-סעּפע סײװ רע ייס ,ןעזעג טָאה
 ןרירנָא ךיז טעװ רעצימע זא רעדָאי ;דניז ַא ךיז ףיוא ןגָארט ןּוא
 "מּוא ןַא ןּופ הלַבנ רעד ןָא ייס ,ךַאז רעניירמּוא ןַא סעּפע ןָא
 ייס ,המהּב רעניײרמּוא ןַא ןּופ הֹלַבנ רעד ןָא ייס ,היח רענייר
 -רַאפ ןייז טעװ סע ןּוא ,ץרש םעניירמּוא ןַא ןּופ הלַבנ רעד ןָא
 ;ןקידלּושרַאפ ךיז טעװ רע ןּוא ,ןיירמּוא זיא רע זַא םיא ןּופ ןליוה
 ַא ןּופ טייקנײרמּוא רעד ןָא ןרירנָא ךיז טעװ רע זַא רעדָאי
 ןיירמּוא זיא רע סָאװ זיא טייקניירמוא ןייז רָאנ סָאװ ,ןשטנעמ
 ךיז טעװ רע ןּוא ;םיא ןּופ ןליוהרַאּפ ןייז טעװ סע ןּוא ,טימרעד
 רעצימע זַא רעדָא* ;טקידלּושרַאפ ךיז טָאה רע זַא ןסיװרעד
 רעדָא ןטּוג םּוצ ןּפיל יד טימ ןדערסױרַא ךרּוד ןרעװש טעװ
 ַא טימ ןדערסױרַא טעװ שטנעמ ַא רָאנ סָאװ ,ןטכעלש םּוצ
 ךיז טעװ רע ןּוא ;םיא ןּופ ןלוהרַאּפ ןייז טעװ סע ןּוא ,העּובש
 ;ןכַאז עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא קידלּוש זיא רע זַא ןסיוורעד
 ,ןכַאז עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא ךיז טקידלּושרַאפ רע זַא ,זיא'
 ןּוא* .טקידניזעג טָאה רע סָאװ ףיוא ןייז הדוותמ ךיז רע לָאז
 סָאװ דניז ןייז רַאפ טָאג ּוצ רעפּפָאדלּוש ןייז ןעננערּב לָאז רע |
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 ,גיצ ַא רעדָא סּפעש ַא ,יפניילק ןּופ יז ַא ,טקידניזעג טָאה רע
 ןּופ םִיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ
 .דניז ןייז ןגעו

 רע לָאז ,םַאל ַא ףיוא נּונעג טינ טגָאמרַאפ טנַאה ןייז ּביוא ןּואי
 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ רַאפ רעפּפָאדלּוש ןייז רַאפ ןעגנערּב
 רַאפ ענייא :טָאג ּוצ ,ןּביױט עגנּוי יײװצ רעדָא ,ןּבױטלטרּוט ײװצ
 לָאז רע ןּוא* .רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ענייא ןּוא רעפּפָאדניז ַא
 ַא רַאפ סָאװ יד ןייז בירקמ לָאז רע ןּוא ;ןהֹּכ םּוצ ןעגנערּב יז
 ,קינעג ריא ייּב ּפָאק ריא ןּפײנקּפָא ןּוא ,טשרעּוצ רעפּפָאדניז
 םעד ןּופ ןצירּפש לָאז רע ןּוא" .ןדײשרעדנַאנַאפ טינ רעּבָא
 רעד ןּוא ,חּבומ ןּופ טנַאװ רעד ףיוא רעפּפָאדניז ןּופ טּולּב
 ןּופ טנּורג ןָא ןרעװ טשטעווקעגסיוא לָאז טּולּב םעד ןּופ טשער
 ןכַאמ רע לָאז עטייווצ יד ןּואי* .סָאד זיא רעפּפָאדניז ַא ;חּבומ
 לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;ןיד רעד יװ יױזַא רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ
 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןגעוו ןּופ םיא ףיוא ןייז רּפכמ
 .ןרעוװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא

 ,ןּבוטלטרּוט ײװצ ףיוא טינ טנָאמרַאפ טנַאה ןייז ּביוא ןּואיי
 ןּברק ןייז רַאפ ןעגנערּב רע לָאז ,ןּביױט עגנּוי יײװצ ףיוא רעדָא
 רַאפ לעמלמעז הָפיֵא לטנעצ ַא ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ רַאפ
 ןוא ,לַײא םיא ףיוא ןָאטּפױרַא טינ לָאז רע ;רעפּפָאדניז ַא
 זיא רעּפּפָאדניז ַא םורָאװ ,ךיורײװ םיא ףיוא ןגײלפױרַא טינ
 לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,ןהֹּכ םּוצ ןעגנערּב סע לָאז רע ןּוא*י .סָאד
 ןפמעד ןּוא-גנּונָאמרעד ןייז-ןפיוה ןלּופ ןייז םיא ןּופ ןפיוהנָא
 רעפּפָאדניז ַא ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ יד ףיוא ,חּבומ ןפיוא
 ןייז רַאפ םיא ףיוא ןייז רּפּכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .סָאד זיא
 ,ןכַאז עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז
 ןהֹּכ םּוצ ןרעהעג לָאז סע ןּוא .ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא
 .רעפּפָאזייּפש ַא יװ ױזַא

" 
ּׂ 

: 
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 רעצימע זַא-* :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא*
 עזרַאפ ַא ךרּוד ןקידניז טעװ ןּוא ,גנושלעפ ַא ןשלעפ טעװ
 -דלּוש ןייז ןעגנערּב רע לָאז ,טָאג ןּופ ןטיײקילײה יד ןגעקַא
 ןייד טיול ,רעלעפ ַא ןָא ,ףָאש יד ןּופ רעדיוװ ַא :טָאנ ּוצ רעפּפָא
 ַא רַאפ ,לקש ןקילײה ןפיוא ,םילקש-רעּבליז ןיא גנוצַאשּפָא
 רעד ןגעק טקידלּושרַאפ טָאה רע סָאװ ןּוא= .רעפּפָאדלּוש
 -רעד לטפניפ ַא ּוצרעד ןניילּוצ ןּוא ,ןלָאצּפָא רע לָאז טייקיליײה
 ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;ןהֹּכ םּוצ ןּבעג סָאד ןּוא ,ןּופ
 -רַאפ טעװ םיא ןּוא ,רעפּפָאדלּוש ןּופ רעדיװ םעד טימ םיא
 .ןרעװ ןּבעג

 ןּופ ענייא ןָאט טעװ ןּוא ,ןקידניז טעװ רעצימע ּביוא ןואיי
 לי ,ןרעװ ןָאטעג טינ ןרָאט סָאװ טָאג ןּופ ןכַאוטָאּברַאפ עלַא
 ןגָארט ןּוא ןקידלּושרַאפ ךיז טעװ רע ןּוא ,טסּוװעג טינ טָאה רע
 ןָא ,ףָאש יד ןּופ רעדיװ ַא ןעננערּב רע לָאז ,דניז ַא ךיז ףיוא
 םּוצ ,רעפּפָאדלּוש ַא רַאפ ,גנּוצַאשּפָא ןייד טול ,רעלעפ ַא
 עזרַאפ םעד רַאפ ,םיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;ןהֹּכ
 םיא ןּוא ,טסּוװעג טינ טָאה רע לײװ ,ןעזרַאפ טָאה רע סָאװ
 ירַאפ ;סָאד ויא רעפּפָאדלוש ַא" .ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ
 .טָאג ןגעק טקידלּושרַאפ ךיז רע טָאה ןקידלּוש

 זַא"" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא"
 ןוא ,טָאג ןָא גנושלעפ ַא ןשלעפ טעװ ןּוא ,ןקידניז טעװ רעצימע
 רעדָא ,ןוּכשמ ַא רעדָא ,גָאלניײא ןַא רבח ןייז ןענעקיילרַאפ טעװ
 טָאה רע רעדָא* ;רבח ןייז ןעדוװירק טעװ רע רעדָא ,הלוגַא
 -שלַאפ טרעווש ןּוא ,סע טנקײלרַאפ ןּוא סנרָאלרַאפ ןענופעג
 טימרעד טײגַאּב שטנעמ ַא סָאװ ןכַאז עלַא יד ןּופ רענייא ןיא
 ,טקידלּושרַאפ ךיז ןוא טקידניזעג ױזַא טָאה רע זַא ,זיא=* ;דניז ַא
 רעדָא ,טלוגעג טאה רע סָאװ הלוג יד ןרעקמּוא רע לָאז
 גָאלנייַא םעד רעדָא ,טעדװירקעג טָאה רע סָאװ עדווירק יד
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 "רַאפ סָאד רעדָא ,םיא ייּב ןרָאװעג טגײלעגנייַא זיא סָאװ
 טָאה רע רָאנ סָאװ רעדָא=* ,ןענופעג טָאה רע סָאװ ענערָאל
 ןרק םעד ןלָאצַאּב לָאז רע ןּוא ;שלַאפ ףיורעד ןרָאװשעג
 ןעמעװ םעד ּוצ ;ּוצרעד ןנײלּוצ ןופרעד לטפניפ ַא ןּוא ,ןופרעד
 טריּפש רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןּבעגּפָא סע רע לָאז טרעהעג סע
 :טָאג ּוצ רעפּפָאדלוש ןייז ןעגנערּב לָאז רע ןּוא .קידליש ךיז
 רַאפ ,גנּוצַאשּפָא ןייד טיול ,רעלעפ ַא ןָא ,ףָאש יד ןּופ רעדיװ ַא
 ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ןהֹּכ םּוצ רעפּפָאדלּוש ַא
 ןּופ רָאנ סָאװ ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא ,טָאג רַאפ םיא
 .טימרעד ןקידלּושרַאפ ּוצ ךיז ןָאטעג טָאה רע םעד םעלַא

 ןֵצ

 לעּפַאּב" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי |
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא

 סָאד זיא סָאד :"רעּפּפָאדנַארּב םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד
 טכַאנ עצנַאג ַא ףיוא חּבומ ןפיוא דנַארּב ןפיוא "ףױרַא טייג סָאװ
 ןרעװ ןטלַאהעג לָאז חּבומ ןּופ רעייפ סָאד ןּוא ;ירפ רעד ןיא ויּב
 ןענייל ןייז ןָאטנָא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ףיורעד ןענערּב ןיא
 רע ןּוא ;ּבײל ןייז ףיוא ןָאטנָא רע לָאז ןזיוה ענענייל ןּוא ,דיילק
 טרעצרַאפ טָאה רעייפ סָאד סָאװ ףיוא שַא יד ןעמענּפָארַא לָאז
 "ניהַא סע לאז רע ןּוא ,חּבומ ןפיוא רעפּפָאדנַארּב סָאד
 ןּוא ,רעדיילק ענייז ןָאטסױא לָאז רע ןּוא* .חּבומ ןּבעל ןָאט
 ןסיוא ׁשַא יד ןגָארטסױרַא ןּוא ,רעדילק ערעדנַא ןָאטנָא
 לָאז חּבומ ןפיוא רעייפ סָאד ןּוא* .טרָא םענייר ַא ןיא רעגַאל
 ןשָאלרַאפ טינ לָאז סע ,ףיורעד ןענערּב ןיא ןרעװ ןטלַאהעג
 ןגרָאמירּפ ץלָאה ףיורעד דא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא .ןרעװ

 .הָלועָה *
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 -דנַארּב סָאד ףיורעד ןגיילסיוא לָאז רע ןּוא ;ןגרָאמירפ ןיא
 .רעפּפָאדירפ יד ןּופ סטעפ סָאד ףיורעד ןפמעד ןּוא ,רעפּפָא
 ;חּבומ ןפיוא ןענערּב ןיא ןרעװ ןטלַאהעג דימּת לָאז רעייפ ַא*
 .ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ לָאז סע

 רעדניק יד :רעפּפָאזיּפש םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד ןּואי
 ןוא .חּבומ ןּופ טנרָאפ טָאג רַאפ ןענענעג סע ןלָאז ןרהַא ןּופ
 -למעז םעד ןּופ :ןפיוה ןייז טימ ןּופרעד ןעמענּפָארַא לָאז רע
 ןצנַאג םעד ןּוא ,לייא ןייז ןּופ ןּוא ,רעפּפָאזייּפש םעד ןּופ לעמ
 ןייז ןפמעד לָאז רע ןּוא ;רעפּפָאזיײּפש ןפיוא סָאװ ךיוריײװ
 ןוא" .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ חּבומ ןפיוא גנּונָאמרעד
 ;ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןסע ןלָאז םיא ןּופ עקירעּביא סָאד
 ןיא ;טרָא ןקילײה ַא ןיא ,ןרעװ ןסעגעג סע לָאז טרעייזעגמּוא
 טקַאּבעג טינ לָאז סע" .ןסע סע יז ןלָאז דעֹומילהֹוא ןּופ ףיוה
 ןּבעגעג יז סָאד ךיא ּבָאה קלח רעייז רַאפ .טרעייזעג ןרעװ
 ,סָאד ויא טייקיליײה עטסקילײה ַא ;רעפּפָארעײּפ עניימ ןּופ
 .רעפּפָאדלּוש סָאד יװ ױזַא ןּוא ,רעפּפָאדניז סָאד יװ ױװַא
 געמ ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעיי*
 יד ןּופ תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא טכער קיּביײא ןַא ;ןסע סע
 םעד ןָא ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ ץלַא ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ
 .קילײה ןרעװ לָאז

 זיא סָאד'* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 ּוצ ןייז בירקמ ןלָאז יז סָאװ ,ןיז ענייז ןוא ןענֹרהַא ןּופ ןּברק רעד
 הָפיֵא לטנעצ ַא :טּבלַאזעג טרעװ רע סָאװ גָאט םעד ןיא טָאג
 ןיא ןופרעד טפלעה ַא ,דימּת רעפּפָאזײּפש ַא רַאפ לעמלמעו
 ,ןַאפקַאּב ַא ףיוא'* .טווװָא ןיא ןּופרעד טפלעה ַא ןּוא ,ירפ רעד
 ּוטסלָאז ןגָאלשענכרּוד טּוג ;ןרעװ טכַאמעג סע לָאז ,לייא טימ
 ּוטסלָאז ןקָארּב ןיא רעפּפָאזיּפש טקַאּבעג ַא ;ןעגנערּב סע
 ןהֹּכ רעד ןּואי* .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ןייז בירקמ סע
 ,ןיז ענייז ןשיװצ ןּופ טרָא ןייז ףיוא רעטּבלַאזעג רעד זיא סָאװ
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 סע לָאז טָאג ּוצ ןצנַאג ןיא ;ץעזעג קיּבײא ןַא ;ןכַאמ סע לָאז
 ןהּכ ַא ןּופ רעפּפָאזיּפש רעדעװטעי ןּוא* .ןרעװ טפמעדענ
 .ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז סע ;ןרעװ טנערּברַאפ ןצנַאנ ןיא לָאז

 ּוצ דער :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא

 ּוװ טרָא םעד ןיא :רעפּפָאדניז םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד
 סָאד ןרעוו ןטכָאשעג לָאז ,ןטכָאשעג טרעוװ רעפּפָאדנַארּב סָאד
 .סָאד יא טייקילײה עטסקילײה ַא ;טָאג רַאפ רעפּפָאדניז
 סע לָאז רעפּפָאדניז ַא רַאפ ףיוא סע טגנערּב סָאװ ןהֹּכ רעד"
 ןּופ ףיוה ןיא ,ןרעװ ןסענעג סע לָאז טרָא ןקילײה ַא ןיא ;ןסע
 לָאז ,שיילפ ןייז ןָא ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ ץלַא* .דעֹומ-להֹוא
 טּולּב ןייז ןּופ ןצירּפשפױרַא טעװ סע ּביוא ןּוא ;קילײה ןרעו
 ,ןצירּפשּפױרַא טעװ סע סָאװ ףיוא סָאד ּוטסלָאז ,דנּב ַא ףיוא
 טרעװ סע סָאװ ילּכ ענעמייל יד ןּוא*! .טרָא ןקילײה ַא ןיא ןשַאװ
 טרעװ סע ּביוא ןּוא ;ןרעװ ןכָארּבעצ לָאז ,ןירעד ןרעװ טכָאקעג
 ןּוא ,ןרעװ טרעיישעגסיוא יז לָאז ,ילּכ רענרעּפּוק ַא ןיא טכָאקעג
 ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי* .רעסַאװ טימ ןרעװ טקנעוװשעגסיוא
 טיײקילײה עטסקילײה ַא ;ןסע סָאד געמ םינהֹּכ יד ןשיװצ
 טרעװ טּולּב ןייז ןּופ סָאװ ,רעפּפָאדניז ןייק רעּבָא* .סָאד זיא
 ,םּוטקילײה ןיא ןייז ּוצ רּפכמ ידּכ דעֹומילהֹוא ןיא טכַארּבענ
 .ןרעװ טנערּברַאפ סע לָאז רעייפ ןיא ;ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז
 עטסקילײה ַא :רעפּפָאדלּוש םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד ןּוא' ן

 סָאד טכעש עמ ּוװ טרָא םעד ןיאי .סָאד זיא טייקיליײה
 ןייז ןּוא ;רעפּפָאדלּוש סָאד ןטכעש ןעמ לָאז ,רעפּפָאדנַארּב
 סָאד ןּוא* .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא ןעגנערּפש ןעמ לָאז טּולּב
 ,לדײװ םעד ,םיא ןּופ ןייז בירקמ ןעמ לָאז סנייז סטעפ עצנַאג
 ,ןרינ עדַײּב ןּואי ,דײװעגניא יד ּוצ טקעד סָאװ סטעפ סָאד ןּוא
 סָאד ןּוא ,ןעקנַאלּפ יד ייּב סָאװ ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא

 א ביי רבי רע; יי -
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 ּפָארַא סע ןעמ לָאז ןרינ יד ייּב-רעּבעל ןרעּביא שיילפטיור
 -רעייפ ַא ,חּבומ ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ןעמענ
 -סנַאמ רעדעװטעי .סָאד ויא רעפּפָאדלּוש ַא ;טָאג ּוצ רעפּפָא
 לָאז טרָא ןקילײה ַא ןיא ;ןסע סע געמ םינהֹּכ יד ןשיוװצ ןױשרַאּפ
 סָאד יװ' .סָאד זיא טייקילײה עטסקילײה ַא ;ןרעװ ןסעגעג סע
 רעד ;ײז רַאפ ןיד ןייא ,רעפּפָאדלוש סָאד יױװַא רעפּפָאדניז
 ןוא* .ןרעהעג סע לָאז םיא ּוצ ,רּפכמ טימרעד זיא סָאװ ןהֹּכ
 לָאז ,רעפּפָאדנַארּב ַא סנצימע בירקמ זיא סָאװ ןהֹּכ רעד
 ,ןעװעג בירקמ טָאה רע סָאװ רעפּפָאדנַארּב םעד ןּופ לעפ סָאד
 סָאװ רעפּפָאזייּפש ךַאלטיא ןּואי .ןהֹּכ םּוצ ,םיא ּוצ ןרעהעג
 טכַאמעג טרעוװ סָאװ סכַאלטיא ןּוא ,ןוויוא ןיא ןקַאּבעג טרעוו
 ,םיא ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןַאפקַאּב ַא ףיוא רעדָא ,ןַאפטָארּב ַא ןיא
 רעפּפָאזייּפש ךַאלטיא ןּוא* .בירקמ סָאד זיא סָאװ ןהֹּכ םעד ּוצ
 עלַא ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןקורט רעדָא ,לייא טימ טשימרַאפ
 .ןרעדנַא םּוצ יװ ױזַא םענייא ּוצ ,ןרהַא ןּופ רעדניק

 רעצימע סָאװ רעפּפָאדירּפ םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד ןּוא'י
 ,גנוּבעגקנַאד ַא רַאפ סע טגנערּב רע ּביוא** :טָאג ּוצ טגנערּב
 תולח עטרעייזעגמּוא רעפּפָאקנַאד םעד טימ ןעננערּב רע לָאז
 טרימשַאּב סנכּוק עטרעייזעגמּוא ןּוא ,לייא טימ טשימרַאפ
 טשימרַאפ תולח ,ןגָאלשעגכרוד טּוג לעמלמעז ןּוא ,לייא טימ
 טיורּב ןטרעייזעג ןּופ תולח טימ םענייא ןיא;* .ליײא טימ
 ןּופ רעפּפָאדירפ ןייז ייּב ּבָאגרעפּפָא ןייז ןעננערּב רע לָאז
 רעכַאלטיא ןּופ סנייא ןעגנערּב ןּופרעד לָאז רע ןּוא* .קנַאד
 טננערּפש סָאװ ןהֹּכ םעד ּוצ ;טָאג ּוצ גנודײשּפָא ןַא ּבָאגרעּפּפָא
 .ןרעהעג סע לָאז םיא ּוצ ,רעפּפָאדירפ םעד ןופ טּולּב סָאד
 ןסעגעג זּומ קנַאד ןּופ רעפּפָאדירפ ןייז ןּופ שיילפ סָאד ןּוא*
 -רעד ןזָאלרעּביא טינ לָאז רע ;ןּברק ןייז ןּופ גָאט םעד ןיא ןרעװ
 ןופ רעפּפָאטכַאלש סָאד רעּבָא ּביואי* .ירפ רעד ןיא זיּב ןּופ
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 ןסעגעג סע לָאז ,ּבָאג עקיליוװיײרפ ַא רעדָא ,רדנ ַא זיא ןּברק ןייז
 ;רעפּפָאטכַאלש ןייז בירקמ זיא רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןרעו
 ןסעגעג ןופרעד טּבײלּב סָאװ געמ ןגרָאמ ףיוא ךיוא ןּוא
 -טכַאלש םעד ןּופ שיילפ םעד ןּופ טּביײלּב סָאװ רעּבָא* .ןרעװ
 .ןרעװ טנערּברַאפ רעייפ ןיא לָאז גָאט ןטירד ןפיוא רעפּפָא
 ןייז ןּופ שיילפ םעד ןּופ ןרעװ ןסעגעג טעװ ןסעגעג ּביוא ןּואי*
 ;ןרעװ טקיליװַאּב טינ סע טעװ ,גָאט ןטירד ןפיוא רעפּפָאדירּפ
 ןַא ;בירקמ סָאד יא סָאװ םעד ןרעװ טנכערעג טינ טעװ סע
 ןופרעד טסע סָאװ שטנעמ רעד ןּוא ,ןייז סע טעװ טייקידרעװמּוא
 ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ שיילפ סָאד ןּוא* .דניז ןייז ןגָארט טעװ
 סע לָאז רעייפ ןיא ;ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז ,סניירמּוא סעּפע ןָא
 רעכַאלטיא געמ-שיילפ סָאד יװַא רעּבָא .ןרעװ טנערּברַאפ
 ןסע טעװ סָאװ שטנעמ רעד ןּואי .שיילפ סָאד ןסע ,ןייר זיא סָאװ
 טייקניירמּוא ןייז טימ ,טָאג ּוצ סָאװ רעפּפָאדירפ ַא ןּופ שיילפ
 .קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ,םיא ףיוא
 רעד ןָא ,סניירמּוא סעּפע ןָא ןרירנָא ךיז טעװ רעצימע זַא ןּוא*י
 ,המהּב רעניײרמּוא ןַא ןָא רעדָא ,ןשטנעמ ַא ןּופ טייקניײרמּוא
 ןסע טעװ רע ןּוא ,ץרש םעניירמּוא זיא סע רעסָאװ ןָא רעדָא
 לעז ענעי לָאז ,טָאג ּוצ סָאװ רעפּפָאדירפ ַא ןּופ שיילפ םעד ןּופ
 .קלָאפ ריא ןּופ ןרעוו ןטינשרַאפ

 ּוצ דער* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 :ןגָאז ּוצ יױװַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 טלָאז ,גיצ ַא רעדָא ,סּפעש ַא רעדָא ,סקָא ןַא ןּופ בלח ןייק
 ַא ןּופ בלח ןּוא ,רענעלַאפעג ַא ןּופ בלח ןּוא* .ןסע טינ ריא
 ;טעּברַא ײלרעלַא ףיוא ןרעװ ןָאטרַאפ געמ ,רעטקּוצרַאפ
 סָאװ רעכַאלטיא םורָאװ=* .ןסע טינ סע ריא טלָאז ןסע רעּבָא
 -רעייפ ַא ריא ןּופ בירקמ זיא עמ סָאװ המהּב ַא ןּופ בלח טסע
 ןטינשרַאפ ,סע טסע סָאװ שטנעמ רעד לָאז ,טָאג ּוצ רעפּפָא
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 ןיא ןסע טינ ריא טלָאז טּולּב ןייק ןּוא* .קלָאפ ןייז ןּופ ןרעװ
 .המהּב ַא ןּופ ייס ,ףוָע ןַא ןּופ ייס ,רעטרעניֹוװ ערעיײַא עלַא
 ,טּולּב ויא סע רעסָאװ ןסע טעװ סָאװ שטנעמ רעכַאלטיאי
 .קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי

 ּוצ דער" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 :ןגָאז וצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 לָאז רע ,טָאג ּוצ רעפּפָאדירפ ןייז בירקמ זיא סָאװ רעד
 טנעה עניו" .רעּפּפָאדירפ ןייז ןּופ טָאג ּוצ ןּברק ןייז ןעגנערּב
 רעד טימ סטעפ סָאד ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ יד ןעגנערּב ןלָאז
 ןַא ןּבייהּוצפיוא יז ידּכ ,טסּורּב יד ;ןעגנערּב רע לָאז טסּורּב
 סטעפ סָאד ןפמעד לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .טָאנ ּוצ גנוּבייהפיוא
 ייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ ןרעהעג לָאז טסּורּב יד ןּוא ,הּבומ ןפיוא
 -ּפָא ןַא ןּבעג ריא טלָאז לקנעש ןטכער םעד ןּוא* .רעדניק ענ
 יד ןּופ רעד= .רעפּפָאדירפ ערעייַא ןּופ ןהֹּכ םּוצ גנודייש
 -דירפ םעד ןּופ טּולּב סָאד בירקמ זיא סָאװ ןרהַא ןּופ רעדניק
 רעטכער רעד ןרעהעג לָאז םיא ּוצ ,סטעפ סָאד ןּוא רעפּפָא
 ןּוא גנּוּביײהפיוא ןּופ טסּורּב יד םורָאװ=* .קלח ַא רַאפ לקנעש
 רעדניק יד ןּופ ןעמונעג ךיא ּבָאה גנּודײשּפָא ןּופ לקנעש םעד
 ּוצ ןּבעגעג יז ּבָאה ןּוא ,רעפּפָאדירפ ערעייז ןּופ ,לארׂשי ןּופ
 ,טכער ןקיּביײא ןַא רַאפ ,רעדניק ענייז ּוצ ןּוא ןהֹּכ םעד ןרהַא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ

 ענייז ןּופ לייט רעד ןּוא ,ןענֹרהַא ןּופ לייט רעד זיא סָאד**
 עמ סָאװ גָאט םעד ןיא ,טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ יד ןּופ ,רעדניק
 טָאה טָאג סָאװ"* ;טָאג ּוצ םינהֹּכ ןייז ּוצ ןענענעג טכַאמעג יז טָאה
 גָאט םעד ןיא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּבעג ּוצ יז ןלױפַאּב
 -רֹוד ערעייז ףיוא טכער קיּביײא ןַא ;טּבלַאזעג יז טָאה עמ סָאװ
 : .תורֹוד
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 דַײֿפש ןרַאפ ,רעּפּפָאדנַארּב ןרַאפ ןיד רעד זיא סָאדי
 ןרַאפ ןּוא ,רעפּפָאדלּוש ןרַאפ ןּוא ,רעפּפָאדניז ןרָאפ ןּוא ,רעפּפָא
 טָאה טָאג סָאװ=* ;רעפּפָאדירפ ןרַאפ ןּוא ,יגנוליפרעד ןּופ ןּברק
 טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןיא ,יַניִס גרַאּב ןפיוא ןהשמ ןלױפַאּב
 תונּברק ערעייז ןייז ּוצ בירקמ לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןלױפַאּב
 .יַניִס רּבדמ ןיא ,טָאג ּוצ

 ןענֹרהַא םעני :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןד
 ןופ לייא סָאד ןּוא ,רעדיײלק יד ןּוא ,םיא טימ ןיז ענייז ןּוא

 ,סרעדיוו ײװצ יד ןּוא ,רעפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןּוא ,גנּוּבלַאז
 למַאז הדע עצנַאג יד ןּוא* ;טיױרּב ןטרעייזעגמּוא ּברָאק םעד ןּוא
 .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנײַא םּוצ ןייַא

 יד ןּוא ;ןלױּפַאּב םיא טָאה טָאג יו ױזַא ןָאטעג השמ טָאהי
 ןוא* .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ טלמַאזעגנייַא ךיז טָאה הדע
 טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :הדע רעד ּוצ טגָאזעג טָאה השמ
 ןּוא ןענֹרהַא ןענענעג טכַאמעג טָאה השמ ןּוא* .ןָאט ּוצ ןלױפַאּב
 טָאה רע ןּוא .רעסַאװ טימ ןשַאװעג ייז טָאה רע ןּוא ,ןיז ענייז
 ןטימ טרּוגעגמּורַא םיא ןּוא ,לדמעה סָאד םיא ףיוא ןָאטענפױרַא
 ןָאטעגפױרַא ןּוא ,לטנַאמ םעד טדײלקעגנָא םיא ןּוא ,לטרַאג
 -מּורַא םעד טימ טרּונעגמּורַא םיא ןּוא ,דֹופַא םעד םיא ףיוא
 ןֹוא* .טימרעד דֹופַא םעד ןדנוּבעגנָא םיא ןּוא ,דֹופָא ןּופ דנַאּב
 ןפיוא ןָאטענפױרַא ןּוא ,ןֶׁשֹוח םעד םיא ףיוא ןָאטעננָא טָאה רע
 ּביוה יד ןָאטעגנָא םיא טָאה רע ןּוא" .םימוּתו-םירּוא יד ןׁשֹוח
 רעד ףיוא ,ּבױה רעד ףיוא ןָאטענפױרַא ןּוא ,ּפָאק ןפיוא
 עקילײה יד , ךעלּבנרעטש ענרעדליג סָאד ,טייזרעדָאפ
 טָאה השמ ןּואי* .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןיורק
 ןּכשִמ םעד טּבלַאזעג טָאה ןּוא ,גנוּבלַאז ןּופ לייא סָאד ןעמּונעג
 טָאה רע ןּוא* .טקילײהעג יז טָאה ןּוא ,םיא ןיא סָאװ ץלַא ןּוא
 טָאה רע ןּוא ;לָאמ ןּביז חּבומ ןפיוא ןּופרעד טצירּפשענ

 יטכ תומש עז ,גנואייוונייַא .ה .ד *
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 סַאפטנַאה םעד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ןּוא ,חּבומ םעד טּבלַאועג
 ןסָאגעגפױרַא טָאה רע ןּואי* .ןקילײה ּוצ יז ,לעטשעג ןייז ןּוא
 םיא טָאה ןּוא ,ּפָאק סנרהַא ףיוא גנוּבלַאז ןּופ לייא םעד ןּוֿפ
 ןענענעג טכַאמענ טָאה השמ ןּוא* .ןקילײה ּוצ םיא ,טּבלַאועג
 טרּונעגנָא יז ןּוא ,ךַאלדמעה ןָאטעגנָא יז טָאה ןּוא ,ןיז סנרהַא
 ןהשֹמ טָאה טָאג יװ יװַא ,ןעלטיה ןדנוּבעגנָא יז ןּוא ,ןעלטרַאג
 -דניז ןּופ סקָא םעד ןענענעג טכַאמעג טָאה רע ןּוא* .ןלױפַאּב
 טנעה ערעייז טנעלעגנָא ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא ,רעפּפָא
 םיא טָאה עמ ןּוא* .רעפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא
 -פױרַא טָאה ןּוא ,טּולּב סָאד ןעמונעג טָאה השמ ןּוא ;ןטכָאשעג
 ,םּורַא דנּור חּבומ ןּופ רענרעה יד ףיוא רענניפ ןייז טימ ןָאטעג
 רע טָאה טּולּב זעקירעּביאו סָאד ןּוא ,חּבומ םעד טקינײרעג ןּוא
 רּפכמ ידּכ ,טקילײהעג םיא ןּוא ,חּבומ ןּופ טנּורג ןָא ןסָאגעגסױא
 סטעפ עצנַאג סָאד ןעמונעג טָאה רע ןּוא* .םיא ףיוא ןייז ּוצ
 ןוא ,רעּבעל ןּופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ
 ןפיוא טפמעדעג סע טָאה השמ ןּוא ,סטעפ רעייז ןּוא ןרינ עדייּב
 ןייז ןּוא ,שיילפ ןייז ןּוא ,לעפ ןייז טימ סקָא םעד ןּוא* .חּבומ
 יװ ױזַא ,רענַאל ןסיוא רעייפ ןיא טנערּברַאפ ןעמ טָאה ,טסימ
 ןענענעג טכַאמעג טָאה רע ןּוא= .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאנ
 ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןּופ רעדיװ םעד
 ןוא* .רעדיװ םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעײז טנעלעגנָא
 טּולּב סָאד טגנערּפשעג טָאה השמ ןּוא ,ןטכָאשעג םיא טָאה עמ
 ןטינשעצ ןעמ טָאה רעדיוו םעד ןּואי .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא
 ןוא ּפָאק םעד טפמעדענ טָאה השמ ןּוא ,רעקיטש ענייז ףיוא
 ינק יד ןּוא דײװעגניא יד ןּוא= .סטעפ סָאד ןּוא רעקיטש יד
 טפמעדעג טָאה השמ ןּוא ,רעסַאװ טימ טקנעװשענּפָא ןעמ טָאה
 סָאד יא: רעּפּפָאדנַארּב ַא ;חּבומ ןפיוא רעדיװ ןצנַאג םעד
 ןעװעג סָאד זיא רעפּפָארעײפ ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,ןעװעג



 30-22 ח וצ ,ארקיו 20

 טָאה רע ןּוא= .ןלױּפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,טָאג ּוצ
 -רעד ןּופ רעדיװ םעד ,רעדיװ ןטײװצ םעד ןענענעג טכַאמעג
 ןפיוא טנעה ערעײז טנעלעגנָא ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא ,גנוליפ
 השמ ןּוא ,ןטכָאשעג םיא טָאה עמ ןּוא* .רעדיוװ םעד ןּופ ּפָאק
 סנרהַא ףיוא ןָאטענפױרַא ןּוא ,טּולּב ןייז ןּופ ןעמּונעג טָאה
 ,טנַאה רעטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,לּפעלרעױא ןטכער
 טכַאמעג טָאה עמ ןּוא= .סּופ ןטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא
 טּולּב םעד ןּופ ןָאטענפױרַא טָאה השמ ןּוא ,ןיז סנרהַא ןענענעג
 רעייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,לעּפעלרעױא ןטכער רעייז ףיוא
 השמ ןּוא ;סּופ ןטכער רעייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער
 רע ןּוא* .םּורַא דנּור חּבומ ןפיוא טּולּב סָאד טגנערּפשעג טָאה
 עצנַאג סָאד ןּוא ,לדײװ םעד ןּוא ,סטעפ סָאד ןעמּונעג טָאה
 א ןּופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ
 לקנעש ןטכער םעד ןּוא ,סטעפ רעייז ןּוא ןרינ עדייּב ןּוא ,רעּב
 טָאה ,טָאג רַאפ סָאװ טיורּב ןטרעייזעגמּוא ּברָאק םעד ןּופ ןּואי*
 ףיוא טיורּב הלח ןייא ןּוא ,הלח עטרעייזעגמּוא ןייא ןעמּונעג רע
 ןפיוא ןּוא ,סטעפ ןפיוא ןָאטעגפױרַא טָאה ןּוא ,ןכּוק ןייא ןּוא ,לייא
 יד ףיוא גנידצלַא טגײלעגפירַא טָאה רע ןּוא* .לקנעש ןטכער
 יז טָאה ןּוא ,ןיז ענייז ןּופ טנעה יד ףיוא ןּוא ,ןענֹרהַא ןּופ טנעה
 ּוצ סע טָאה השמ ןּוא* .טָאג רַאפ גנּוּבײהפיוא ןַא ןּביוהעגפיוא
 ןרעּביא חּבומ ןפיוא טפמעדעג ןּוא ,טנעה ערעייז ןּופ ןעמּונעג
 ןקַאמשעג ַא רַאפ ,ןעװעג יז ןענייז גנוליפרעד ַא ;רעפּפָאדנַארּב
 טָאה השמ ןּוא" .טָאג ּוצ ןעװעג סָאד זיא רעפּפָארעײפ ַא ;חיר
 / גנוּבײהפיוא ןַא ןּביוהעגפיוא יז טָאה ןּוא ,טסּורּב יד ןעמּונעג

 ןּופ רעדיוװ םעד ןּופ קלח םּוצ ןהשמ ןעוװעג ויא סָאד ;טָאג רַאפ
 טָאה השמ ןּואי .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ יױזַא ,גנוליפרעד
 סָאװ טּולּב םעד ןּופ ןּוא ,גנּוּבלַאז ןּופ לייא םעד ןּופ ןעמונעג
 ענייז ףיוא ,ןענֹרהַא ףיוא טצירּפשעג טָאה ןּוא ,חּבומ ןפיוא

 ר
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 טימ רעדיילק סניז ענייז ףיוא ןּוא ןיז ענייז ףיוא ןּוא ,רעדיילק
 ןּוא ןיז ענייז ןּוא ,רעדיײלק ענייז ,ןענֹרהַא טקילײהעג ןּוא ,םיא
 ּוצ טנָאועג טָאה השמ ןּוא* .םיא טימ רעדיילק סניז ענייז
 ןופ גנַאגנייַא םייּב שיילפ סָאד טכָאק :ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא
 טיורּב םעד טימ ,ןסע סע ריא טלָאז ןטרָאד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא
 יַאּב ּבָאה ךיא יװ טול ,גנוליפרעד ןּופ ּברָאק םעד ןיא סָאװ
 סָאװ ןּוא* .ןסע סע ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןליופ
 ןיא ריא טלָאז ,טיױרּב םעד ןּופ ןּוא שיילפ םעד ןּופ טּבײלּב
 טלָאז דעֹומילהֹוא ןּופ גנַאגנייַא םעד ןּופ ןּוא= .ןענערּברַאפ רעייפ
 רעייַא ןּופ געט יד סָאװ גָאט םעד זיּב ,געט ןּביז ןײגסױרַא טינ ריא
 ןליפרעד ןעמ טעװ געט ןּביז םורָאװ ;לופ ןרעװ גנוליפרעד
 טָאה ,גָאט ןקיטנייה ןָאטעג טָאה עמ יװ יװַא* .טנַאה רעייַא
 ןיא ןוא* .ךייַא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ידּכ ,ןָאט ּוצ ןלױפַאּב טָאנ
 טכַאנ ןּוא גָאט ןּבײלּב ריא טלָאז דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םעד
 טינ טלָאז ריא ידּכ ,טָאג ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןּוא ,געט ןּביז
 .ןרָאװעג ןלױפַאּב ךיא ןיּב ױזַא םורָאװ ;ןּברַאטש

 טָאג סָאװ ןכַאז עלַא ןָאטעג ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא**
 .ןהשמ ךרוד ןלױּפַאּב טָאה

 יִניִמְׁש
 ןפּורעג השֹמ טָאה ,גָאט ןטכַא ןפיוא ןעװעג זיא סע ןּואי ןה

 רע ןּוא .לארשי ןּופ עטסטלע יד ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ,ןענֹרהַא
 רַאפ ,דניר גנּוי ַא ,ּבלַאק ַא ריד םענ :ןענרהַא ּוצ טנָאזעג טָאה
 -עפ ַא ןָא ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ רעדיװ ַא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּוא* .טָאג רַאפ בירקמ יז ןּוא ,רעל
 -דניז ַא רַאפ קָאּבניצ ַא טמענ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדער ױטסלָאז -
 רַאפ ,רעלעפ ַא ןָא עקירָאי ,סּפעש ַא ןּוא ּבלַאק ַא ןּוא ;רעּפּפָא -

 ,רעפּפָאדירפ רַאפ רעדיװ ַא ןּוא סקָא ןַא ןּוא* ;רעפּפָאדנַארּב
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 ;ליײא טימ טשימרַאפ רעפּפָאזייּפש ַא ןּוא ;טָאג רַאפ ןטכַאלש ּוצ
 .ךייַא ּוצ ןזײװַאּב טָאג ךיז טּוט טנייה םורָאװ

 -להֹוא ןרַאפ ןלױפַאּב טָאה השמ סָאװ טכַארבעג יז ןּבָאה* -
 רַאפ טלעטשעג ךיז ןּוא ,טנענעג טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא ,דעֹומ
 טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא" .טָאג
 ךיז לָאז טָאג ןּופ טכַארּפ יד ידּכ ,ןָאט טלָאז ריא ןלױפַאּב
 םּוצ ןענעג :ןענֹרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּואי .ךייַא ּוצ ןוײװַאּב
 ןוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייד ןּוא רעפּפָאדניז ןייד ךַאמ ןּוא ,חּבומ
 ןּופ ןּברק םעד ךַאמ ןּוא ;קלָאפ ןפיוא ןּוא ךיז ףיוא רּפכמ יז
 .ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ,ייז ףיוא רּפכמ יז ןּוא ,קלָאפ

 סָאד ןטכָאשעג טָאה ןּוא ,חּבומ םּוצ טנענעג ןרהַא טָאהי = |
 ןענֹרהַא ןּופ ןיז יד ןּוא" .םִיא רַאפ סָאװ רעפּפָאדניז ןּופ ּבלַאק
 ןייז טקנּוטעגנייַא טָאה רע ןּוא ,טּולּב סָאד םיא ּוצ טנענעג ןּבָאה
 ןּופ רענרעה יד ףיוא ןָאטענפױרַא ןּוא ,טּולּב םעד ןיא רענניפ
 ןָא ןסָאגעגסױא רע טָאה טּולּב !עקירעּביאו סָאד ןּוא ,חּבומ
 -טיור סָאד ןּוא ,ןרינ יד ןּוא ,סטעפ סָאד ןּואי* .חּבומ ןּופ טנּורנ
 טפמעדעג רע טָאה ,רעפּפָאדניז םעד ןּופ ,רעּבעל ןּופ שיילפ
 סָאד ןּוא* .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ,חּבומ ןפיוא
 ןסיוא רעייפ ןיא טנערּברַאפ ןעמ טָאה לעפ סָאד ןּוא שיילפ
 יד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןטכָאשעג טָאה רע ןּוא* .רעגַאל
 טָאה רע ןּוא ,טּולּב סָאד טגנַאלרעד םיא ןּבָאה ןענֹרהַא ןּופ ןיז
 םיא ןּבָאה ייז ןּוא*= . .םּורַא דנור חּבזמ ןפיוא טגנערּפשעג סע
 םעד ןּוא ,רעקיטש ענייז ןיא רעפּפָאדנַארּב סָאד טגנַאלרעד
 רע ןּוא* .חּבומ ןפיוא טפמעדעג סע טָאה רע ןּוא ,ּפָאק
 טפמעדעג ןּוא ,ינק יד ןּוא דײװעגניא יד טקנעװשעגּפָא טָאה
 טכַאמעג טָאה רע ןּוא** .חּבומ ןפיוא רעפּפָאדנַארּב םעד רעּביא
 קָאּב םעד ןעמונעג טָאה רע ןּוא ;קלָאפ ןּופ ןּברק םעד ןענענעג
 ,ןטכָאשעג םיא טָאה ןּוא ,קלָאפ ןרַאפ סָאװ רעפּפָאדניז ןּופ
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 .עטשרע סָאד יװ ױזַא רעּפּפָאדניז ַא רַאפ טכַארּבעגפיױא םיא ןּוא
 ןוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןענענעג טכַאמעג טָאה רע ןואי*
 טכַאמעג טָאה רע ןּואי .ןיד רעד יװ ױזַא טכַאמעג סע טָאה
 -רעד טנַאה ןייז טליפעננָא טָאה ןּוא ,רעפּפָאזייּפש סָאד ןענענענ
 ןופ רעפּפָאדנַארּב םעד ץּוחַא ,הּבומ ןפיוא טפמעדענ ןּוא ,ןּופ
 םעד ןּוא סקָא םעד ןטכָאשעג טָאה רע ןּוא* .ירפ רעד ןיא
 ןופ ןיז יד ןּוא ;קלָאפ ןרַאפ סָאװ רעפּפָאדירּפ סָאד ,רעדיװ
 סע טָאה רע ןּוא ,טּולּב סָאד טננַאלרעד םיא ןּבָאה ןענֹרהַא
 ןופ סטעפ סָאד ןּוא* .םּורַא דנור חּבומ ןפיוא טגנערּפשעג
 סָאװ סָאד ןּוא ,לדײװ םעד ,רעדיװ םעד ןּופ ןּוא סקָא םעד
 ןּופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,ןרינ יד ןּוא ,ןדַײװעגניא ידו ּוצ טקעד
 - ,ןטסּורּב יד ףיוא ןָאטעגפױרַא יז ןּבָאה סטעפ סָאדיי-רעּבעל
 יד ןּוא: .חּבומ ןפיוא סטעפ סָאד טפמעדעג טָאה רע ןּוא
 ןַא ןּביוהעגפיוא ןרהַא טָאה לקנעש ןטכער םעד ןּוא ןטסּורּב
 ןוא* .ןלױפַאּב טָאה השמ יװ יװַא ,טָאנ רַאפ גנּוּביהפיױא
 ייֵז טָאה ןּוא ,קלָאפ םּוצ טנעה ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה ןרהַא
 -דניז סָאד ןכַאמ ןּופ טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּוא ;טשטנעּבעג
 . ןוא* .רעפּפָאדירפ סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד ןּוא רעפּפָא
 ןוא ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןעננַאגעגנײרַא ןענייז ןרהַא ןּוא השמ
 יד ןּוא ;קלָאפ סָאד טשטנעּבעג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז
 ַא ןּוא** .קלָאפ ןצנַאנ םּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ
 טרעצרַאפ טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ ןּופ ןעננַאגעגסױרַא זיא רעייפ
 סָאד ןּוא .סטעפ סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד חּבומ ןפיוא
 ןוא ,ןעירשעגסיוא ןּבָאה יז ןּוא ,ןעזעג טָאה קלָאפ עצנַאג
 .םינּפ רעייז ףיוא ןלַאפעג ןענייז

 ןעמּונעג ןּבָאה ,אּוהיבַא ןּוא בֶדֶנ ,ןענֹרהַא ןּופ ןיז יד ןּואי
 ןירעד טגײלעגנײרַא ןּבָאה ןּוא ,ןַאפרעייפ ןייז רעכַאלטיא

 רַאפ טכַארּבעג ןּוא ,ךיורײװ ףיורעד ןָאטעגפױרַא ןּוא ,רעייפ
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 סױרַא זיאי .ןלױפַאּב טינ יז טָאה רע סָאװ ,רעייפ דמערפ טָאג
 ןענייז יז ןּוא ,טרעצרַאפ ייז טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ ןּופ רעייפ ַא
 סָאד :ןענֹרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּוא* .טָאג רַאפ ןּברָאטשעג
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג טָאה טָאג סָאװ זיא

 ,ןרעװ טקילײהעג ךיא לעװ עטנָאנ עניימ ךרוד
 .ןרעװ טכַאלרעעג ךיא לעװ קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ןּוא
 לֵאָשימ ןפּורעג טָאה השמ ןּוא* .ןגיושעג טָאה ןרהַא ןּוא

 ייז ּוצ טָאה ןּוא ,רעטעפ סנרהַא ,לֵאיווע ןּופ ןיז יד ,ןֶפָצלֶא ןּוא
 םעד רַאפ ןּופ רעדירּב ערעײַא סױרַא טגָארט ,טנענעג :טגָאזעג
 יז ןּבָאה ןּוא ,טנענעג יז ןּבָאה" .רענַאל ןסיוא םוטקילײה
 יװ ױזַא ,רעגַאל ןסיוא ךַאלדמעה ערעײז ןיא ןגָארטעגסױרַא
 .טדערעג טָאה השֹמ

 ּוצ ןּוא ןרזֶעלָא ּוצ ןּוא ,ןענֹרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּואי
 ,ןסקַאװרַאפ ןוָאל טינ ריא טלָאז ּפעק ערעיײַא :ןיז ענייז ,ןרָמָתיא
 טלָאז ריא ידּכ ,ןסײרנייַא טינ ריא טלָאז רעדיילק ערעײַא ןּוא
 ;ןענערעצ רע טעװ הדע רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,ןּברַאטש טינ
 ןלָאז ,לארׂשי ןּופ זיױה עצנַאג סָאד ,רעדירּב ערעײַא רָאנ
 ןּופ ןּואי .טנערּברַאפ טָאה טָאג סָאװ גנּונערּברַאפ יד ןענײװַאּב
 טלָאז ריא ידּכ ,ןײגסױרַא טינ ריא טלָאז דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא
 .ךייַא ףיוא זיא גנּוּבלַאז סטָאג ןּופ לייא סָאד םורָאװ ;ןּברַאטש טינ

 ,ןהשמ ןּופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ןָאטעג ןּבָאה יז ןּוא

 ןּוא ןייוו" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןענֹרהַא ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 טימ ןיז ענייד ןּוא ּוד ,ןעקנירט טינ ּוטסלָאז קנַארטעג קרַאטש
 טינ טלָאז ריא ידּכ ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןײרַא טייג ריא ןעװ ,ריד
 ידּכיי ;תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא ץעזעג קיּבייא ןַא ;ןּברַאטש
 ןשיווצ ןּוא ,ןקילײהמּוא ןּוא ןקילײה ןשיװצ ןדײשּפָא טלָאז ריא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןענרעל ןּואיי ;םעניײר ןּוא םעניירמּוא
 .ןהשמ ךרּוד ןסייהעג ייז טָאה טָאג סָאװ ןצעזעג עלַא
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 ןּוא ןרָזֶעלָא ּוצ ןּוא ,ןענֹרהַא ּוצ טדערעג טָאה השמ ןּואי
 סָאװ רעפּפָאזייּפש סָאד טמענ :ןיז ענעּבילּבעג ענייז ,ןרֶמָתיא ּוצ
 "מּוא סע טסע ןּוא ,טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ יד ןּופ טּבײלּב
 .סָאד זיא טייקילײה עטסקילײה ַא םורָאװ ;חּבומ ןּבעל טרעייזעג
 ןּוא טכער ןייד לײװ ,טרָא ןקילײה ַא ןיא ןסע סע טלָאז ריא ןּוא*
 ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ יד ןּופ סָאד זיא טכער סרעדניק ענייד
 ןּופ טסּורּב יד ןּואי* .ןרָאװעג ןלױּפַאּב ךיא ןיּב ױזַא םורָאװ
 ןיא ןסע ריא טלָאז גנודײשּפָא ןּופ לקנעש םעד ןּוא גנּוּבייהפיוא
 ;ריד טימ רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד ןּוא ,ּוד ,טרָא םענייר ַא
 יז ןענייז טכער סרעדניק ענייד ןּוא טכער ןייד יװ םורָאװ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רעפּפָאדירפ יד ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג
 גנּוּבייהפיוא ןּופ טסּורּב יד ןּוא גנודײשּפָא ןּופ לקנעש םעד'*
 -כיוא יז ידּכ ,סטעפ ןּופ רעפּפָארעײפ יד טימ ןעגנערּב יז ןלָאז
 ,ריד ּוצ ןרעהעג לָאז סע ןּוא ;טָאג רַאפ גנּוּבייהפיוא ןַא ןּבייהּוצ
 ױזַא ,טכער ןקיּבייא ןַא רַאפ ,ריד טימ רעדניק ענייד ּוצ ןּוא
 .ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ

 םעד ןגעװ טגערפעגכָאנ ךיז ןגערפכָאנ טָאה השמ ןּוא'י
 .ןרָאװעג טנערּברַאפ ויא רע טשרע ,רעפּפָאדניז ןּופ קָאּב
 סנרהַא ,ןרֶמָתיֵא ףיוא ןּוא ןרֶזֶעלֶא ףיוא טנרעצעג רע טָאה
 ןסעגעג טינ ריא טָאה סָאװ רַאפיי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיז ענעּבילּבעג
 עטסקילײה ַא םורָאװ ?טרָא ןקילײה ןיא רעפּפָאדניז סָאד
 ּוצ ידּכ ,ןּבעגעג ךייַא סָאד טָאה רע ןּוא ,סָאד זיא טייקילײה

 רַאפ יז ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,הדע רעד ןּופ דניז יד ךיז ףיוא ןעמענ |
 ןיא קינײװעניא ןרָאװעג טכַארּבעג טינ ךָאד זיא טּולּב ןייזי* .טָאג

 ,םּוטקילײה ןיא ןסע טלָאזעג סע ריא טָאה ןסע ;םּוטקילײה |
 .ןלױפַאּב ּבָאה ךיא יװ ױזַא |

 טנייה יז ןּבָאה טָא :ןהשמ ּוצ טדערעג ןרהַא טָאהי |
 רַאפ רעפּפָאדנַארּב רעייז ןּוא רעפּפָאדניז רעייז טכַארּבעג
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 טלָאװ ךיא זַא ןּוא ,ןפָארטעג סָאװ יװַא טָאה רימ ןּוא ,טָאג
 ןלעפעגליֹוװ ןעד סע טלָאװ ,טנייה רעפּפָאדניז סָאד ןסעגעג
 סע ןּוא ,טרעהעגוצ טָאה השמ ןּואי ?טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא
 ..ןגיוא ענייז ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא

 ױזַא יז ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןאי
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערי :ןגָאז ּוצ
 ןּופ ןסע טגעמ ריא סָאװ ןכַאז עקידעּבעל יד ןענייז סָאד

 זיא סָאװ עכַאלטיא* .דרע רעד ףיוא סָאװ תומהּב עלַא
 ,ןטלָאּפשעצ ריא ייּב ןענייז ןעיולק יד ןּוא ,ןעיולק טימ טױלקַאּב
 רעֶּבָאי .ןסע ריא טגעמ יז ,תומהּב ןשיווצ הָרֵנ-הֵלֲעַמ זיא סָאװ
 ,הָרֵגיהלֲעַמ ןענייז סָאװ יד ןּופ ןסע טינ ריא טרָאט עקיזָאדיד
 ,למעק םעד :ןעיױלק טימ טױלקַאּב ןענייז סָאװ יד ןּופ ןּוא
 טינ רע ויא ןעיולק טימ רעּבָא ,רע זיא הֶרֵגיהֶלֲעַמ לײװ
 ליײוװ ,לגיניק םעד ןּוא* .ךייַא רַאפ ןיירמּוא זיא רע ;טױלקַאּב
 ;טױלקַאּב טינ רע זיא ןעיולק טימ רעּבָא ,רע זיא הָרָנ-הֵלֲעַמ
 הָרָנ-הֵלֲעַמ לײװ ,זָאה םעד ןּוא" .ךייַא רַאפ ןיירמּוא זיא רע
 "מוא זיא רע ;טױלקַאּב טינ רע זיא ןעיולק טימ רעּבָא ,רֶע זיא
 ןעיולק טימ טױלקַאּב לײװ ,ריזח םעד ןּוא .ךייַא רַאפ ןייר
 רע רעּבָא ,ןטלָאּפשעצ םיא ייּב ןענייז ןעיולק יד ןּוא ,רע זיִא
 רעייז ןּופ" .ךייַא רַאפ ןיײרמּוא זיא רע ;הָרָנ-הֵלֲעַמ טינ זיא
 ךיז ריא טרָאט הלַבנ רעייז ןָא ןּוא ,ןסע טינ ריא טרָאט שיילפ
 .ךייַא רַאפ יז ןענייז ןיירמּוא ;ןרירנָא טינ

 ץלַא :רעסַאװ ןיא סָאװ ץלַא ןּופ ןסע ריא טנעמ עקיזָאדיד"
 ןּוא ןעמי יד ןיא ,רעסַאװ ןיא ןּפּוש ןּוא ןרעדעפסּולפ טָאה סָאװ
 -סולפ טינ טָאה סָאװ ץלַא ןּואי* .ןסע ריא טגעמ יז ,ןכייט יד ןיא
 עלַא ןּופ ,ןכייט יד ןיא ןּוא ןעמי יד ןיא ,ןּפוש ןּוא ןרעדעפ
 ןשינעפעשַאּב עקידעּבעל עלַא ןּופ ןּוא ,רעסַאװ ןּופ ןעגנונעמדיו
 ןּואי* .ךייַא רַאפ טייקידרעװמּוא ןַא ןענייז יז ,רעסַאװ ןיא סָאװ
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 ריא טלָאז שיילפ רעייז ןּופ ;ןייז ךייַא יז ןלָאז טיײקידרעװמּוא ןַא
 ץלַא= .ןקידרעװמּוארַאפ ריא טלָאז הֹלַבנ רעייז ןּוא ,ןסע טינ
 סָאד ,רעסַאװ ןיא ןּפּוש ןּוא ןרעדעּפסּולפ ןייק טינ טָאה סָאװ
 .ךייַא רַאפ טייקידרעװמּוא ןַא זיא

 ;ןעלגיופ ןּופ ןקידרעװמּוארַאּפ ריא טלָאז עקיזָאדיד ןואי
 םעד :יז ןענייז טיײקידרעװמּוא ןַא ;ןרעװ ןסעגעג טינ ןרָאט יז
 ןוא:+ ;רעלדָאצרַאװש םעד ןּוא ,רעכערּבנייּב םעד ןּוא ,רעלדָא
 רעדעװטעי* ;םינימ ענייז טול לניופקלַאפ םעד ןּוא ,ײװ יד
 -טכַאנ םעד ןּוא ,לגיופסיורטש םעד ןּוא** ;םינימ ענייז טול ּבָאר
 ענייז טול רעּברַאּפש םעד ןּוא ,לגיופ-םי םעד ןּוא ,רעּברַאּפש
 ;ליײַאקָאטש יד ןּוא ,רעסערפשיפ םעד ןּוא ,לייא יד ןּואי ;םינימ
 ןּואי* ;רעייֵנ םעד ןּוא ,ןַאקילעּפ םעד ןּוא ,ּוהּוא םעד ןואי*
 ,ןָאהרעױא םעד ןּוא ,םינימ עניי טול לשּוּב םעד ,ךרָאטש םעד
 .זיומרעדעלפ יד ןּוא

 ףיוא טייג סָאװ גנונעמדיװ עטלגילפעג רעדעװטעי ןּוא= = |
 טנעמ סָאד רעּבָא* .ךייַא רַאפ טייקידרעװמּוא ןַא זיא יז ,ריפ
 :ריפ ףיוא ןעייג סָאװ ןעננונעמדיװ עטלנילפעג עלַא ןּופ ןסע ריא
 טימ ןעננירּפש ּוצ ,סיפ ענייז רעּביא ןעקנעלעג טָאה סָאװ סָאד
 םעד :ןסע ריא טגעמ יז ןּופ עקיזָאדיד .דרע רעד ףיוא יז
 ענייז טיול רעסערפוָארג םעד ןּוא ,םינימ ענייז טול קירעשייה
 ןּוא ,םינימ ענייז טול קירעשײהגנירּפש םעד ןּוא ,םינימ
 זערעדנַאו רעדעװטעי רעּבָא* .םינימ ענייז טול לירג םעד
 "מּוא ןַא ויא יז ,סיפ ריפ טָאה סָאװ גנונעמדיװ עטלגילפעג
 .ךייַא רַאפ טייקידרעוו

 רעכַאלטיא ;ןיירמּוא ןרעװ ריא טעװ עקיזָאדיד ןּופ ןּוא*
 .טנוָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז לָאז ,הלַבנ רעייז ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ
 ןשַאװ לָאז ,הֹלַבנ רעייז ןּופ סעּפע טנָארט סָאװ רעכַאלטיא ןּוא**
 המהּב עכַאלטיא** .טוװָא ןזיּב ןיירמוא ןייז ןּוא ,רעדײלק ענייז
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 ןענייז ןטלָאּפשעגכרּוד רעּבָא ,ןעיולק טימ טױלקַאּב זיא סָאװ
 ,הָרְג-הֵלֲעַמ טינ זיא יז רעדָא ,ריא ייּב ןטלָאּפשעגכרּוד טינ יז
 יז ןָא ךיז טריר סָאװ רעכַאלטיא ;ךייַא רַאפ ןיירמוא ןענייז יז
 ערעייז ףיוא ןעיײג סָאװ עלַא ןּוא* .ןיירמוא ןרעװ לָאז ,ןָא
 ןיירמּוא ןענייז יז ,ריפ ףיוא ןעייג סָאװ תויח עלַא ןשיוװצ ,סעּפַאל
 לָאז ,הלֵבנ רעייז ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכַאלטיא ;ְךייַא רַאפ
 ,הלַבנ רעייז טנָארט סָאװ רעד ןּוא= .טנװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז
 ןיירמּוא ;טנװָא ןניּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז
 .ךייַא רַאפ יז ןענייז

 םיצרש יד ןשיװצ ךייַא רַאפ ןיירמּוא זיא סָאװ זיא סָאד ןּוא"
 יד ןּוא ,זיומ יד ןּוא ,עלעזיוו סָאד :דרע רעד ףיוא ןכירק סָאװ
 רעד ןּוא ,זױמּבָארג יד ןּוא* ;םינימ עריא טול טערקדליש
 ןּוא ,שעדקעדמַאז רעד ןּוא ,שעדקע רעד ןּוא ,לידָאקָארקדנַאל
 רַאפ ןיירמּוא ןענייז סָאװ יד ןענייז סָאד* .ןָאעלעמַאכ רעד
 ןָא יז ןָא ךיז טריר סָאװ רעכַאלטיא ;םיצרש עלַא ןשיוװצ ךייַא
 ץלַא ןּוא* .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז לָאז ,טיוט ןענייז יז ןעו
 לָאז ,טיוט ןענייז יז ןעוװ ףיורעד ןלַאפ טעװ יז ןּופ סעּפע סָאװ
 ַא רעדָא ,ילּכ ענרעצליה זיא סע רעסָאװ ייס ,ןיירמּוא ןרעוו
 טימרעד סָאװילּכ עכַאלטיא ,קַאז ַא רעדָא ,לעפ ַא רעדָא ,דנּב
 ןוא ,רעסַאװ ןיא ןרעװ ןָאטעגנײרַא לָאז ,טעּברַא ןָאטעג טרעוו
 ענעמייל עכַאלטיא ןּוא= .ןייר ןרעװ ןּוא ,טנוװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז
 ץלַא לָאז ,יײז ןּופ סעּפע ןלַאפנײרַא טעװ ריא ןיא סָאװ ילּכ
 .ןכערּבעצ ריא טלָאז יז ןּוא ,ןיירמּוא ןרעװ ריא ןיא סָאװ
 ףיורעד סָאװ ,ןסעגעג טרעוו סָאװ !ןירעדנ גרַאװנסע ךַאלטיא*
 רעדעװטעי ןּוא ;ןיירמּוא ןרעװ לָאז ,רעסַאװ ןעמּוקעג זיא
 לָאז ,םילּכ עכלעוַא עלַא ןיא ןעקנּורטעג טרעוו סָאװ קנַארטעג
 טעװ חלַבנ רעײז ןּופ סעּפע סָאװ ץלַא ןּוא* .ןיירמּוא ןרעו
 ַא רעדָא ןװױאקַאּב ַא ּביוא ;ןיירמּוא ןרעוװ לָאז ,ףיורעד ןלַאפ
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 ןּוא ,יײז ןענייז ןיירמּוא ;ןרעװ ןכָארּבעצ סע לָאז ,ןװױאכָאק
 וװ ּבּורג ַא רעדָא לַאװק ַא רעּבָא* .ןייז ךיַא יז ןלָאז ןיירמּוא
 סָאװ רעד רָאנ ;ןייר ןּבײלּב לָאז ,טלמַאזעננייא זיא רעסַאװ
 ּביוא ןּוא* .ןיירמּוא ןרעװ לָאז ,הֹלַבנ רעייז ןָא ןָא ךיז טריר
 ןּופ ןעמָאז זיא סע רעסָאװ ףיוא ןלַאפ טעװ הלַבנ רעייז ןּופ
 ןפיוא רעּבָא ּביױא* .ןייר רע זיא ,טייזעג טרעװ סָאװ העירז
 רעייז ןּופ סעּפע ןּוא ,רעסַאװ ןרָאװעג ןָאטעגפױרַא זיא ןעמָאז
 .ךיַא רַאפ ןיײרמּוא רע זיא ,ףיורעד ןלַאפ טעװ הֹלַבנ

 ןסע םּוצ ְךייַא רַאפ ןענייז סָאװ תומהּב יד ןּופ ענייא זַא ןּוא*
 ןייז ,הלַבנ ריא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעד לָאז ,ןלַאפקעװַא טעװ
 לָאז ,הלַבנ ריא ןּופ טסע סָאװ רעד ןּוא* .טוװָא ןויּב ןיירמּוא
 סָאװ רעד ןּוא ;טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ
 ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,הֹלַבנ ריא טגָארט
 רעד ףיוא טכירק סָאװ ץרש רעדעװטעי ןּוא* .טנװָא ןזיּב
 ץלַא* .ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז רע ;טײקידרעװמּוא ןַא זיא ,דרע
 ץלַא ןּוא ,ריפ ףיוא טייג סָאװ ץלַא ןּוא ,ךיוּב ןפיוא טייג סָאװ
 ,דרע רעד ףיוא ןכירק סָאװ םיצרש עלַא ,קיסיפליפ זיא סָאװ
 .ייז ןענייז טייקידרעװמּוא ןַא םורָאװ ,ןסע טינ ריא טלָאז יז
 ץרש ןייק טימ לעז רעיַא ןקידרעװמּוארַאפ טינ טלָאז ריא*
 ,ייז טימ ןקינײרמּוארַאּפ טינ ךיז טלָאז ריא ןּוא ,טכירק סָאװ
 רעיא הוהי ןיּב ךיא םורָאװ* .ייז ךרּוד ןיײרמּוא ןרעװ ןּוא
 ךיא םורָאװ ,קילײה ןייז ןּוא ןקילײה ךיז טלָאז ריא ןּוא ,טָאג
 טימ לעז רעייַא ןקינײרמּוארַאפ טינ טלָאז ריא ןּוא ;קילײה ןיּב
 ךיא םורָאװ* .דרע רעד ףיוא ךיז טנעמדיוװ סָאװ ץרש ןייק
 ךייַא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ךייַא טָאה סָאװ הוהי ןיּב
 ןיִּב ךיא לײװ ,קילײה ןייז ריא טלָאז םּורד ;טָאג םּוצ ןייז ּוצ
 - .קילײה

 רעדעװטעי ןּוא ,ןעלגיופ ןּוא ,תומהּב ןּופ ןיד רעד זיא סָאד**
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 ןּוא ,רעסַאװ ןיא ךיו טנעמדיוו סָאװ שינעפעשַאּב רעקידעּבעל
 ,דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ שינעפעשַאּב רעדעװטעי ןגעװ
 רעד ןשיװצ ןּוא ,םענייר ןּוא םעניײרמּוא ןשיװצ ןדײשוצּפָא ידּכיי
 רעקידעּבעל רעד ןּוא ,ןרעװ ןסעגעג געמ סָאװ ךַאז רעקידעּבעל
 .ןרעװ ןסעגעג טינ רָאט סָאװ ךַאז

 ַעיִרְַת

 ּוצ דער" :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי בי
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 לָאז ,לנניא ַא ןערעּבעג ןּוא ,ןרעװ ןגעלעג טעװ יז זַא יורפ ַא

 גנּורעדנּוװּפָא רעד ןּופ געט יד יװ ױװַא ;געט ןּביז ןיירמּוא ןייז יז
 ןטכַא ןפיוא ןּוא* .ןיירמּוא ןייז יז לָאז טפַאשקנַארק ריא ןיא
 ןוא* .טיוהרָאפ ןייז ןּופ שיילפ סָאד ןרעװ טלַמעג לָאז גָאט
 ןופ טּולּב םעד ןיא ןּבײלּב יז לָאז געט ירד טימ געט קיסיירד
 ןיא ןּוא ,ןרירנָא טינ ךיז יז לָאז ךַאז רעקילײה ןייק ןָא ;גנוקינײר
 ןרעװ גנוקינייר ריא ןּופ געט יד זיּב ,ןעמּוק טינ יז לָאז םּוטקילײה
 דמוא ןייז יז לָאז ,לדיײמ ַא ןרעּבעג טעװ יז רעּבָא בוא .לּופ
 געט קיצכעז ןּוא ,גנורעדנּוװּפָא ריא ןיא יװ ױזַא ,ןכָאװ ײװצ ןייר
 ןּוא" .גנוקינײר ןּופ טּולּב םעד ןיא ןּבײלּב יִז לָאז געט סקעז טימ
 יב רעדָא לגניא ַא ייּב ,לּופ ןרעװ גנוקינײר ריא ןּופ געט יד זַא
 -דנַארּב ַא רַאפ סּפעש ןקירָאי ַא ןעננערּב יז לָאז ,לדיימ ַא
 -דניז ַא רַאפ ,ּביױטלטרּוט ַא רעדָא ,ּבױט עגנוי ַא ןּוא ,רעפּפָא
 לָאז רע ןּוא .ןהֹּכ םּוצ ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,רעפּפָא
 טעװ יז ןּוא ,ריא ףיוא ןייז רּפכמ ןּוא ,טָאג רַאפ ןייז בירקמ סע
 .לַאװקטּולּב ריא ןּופ ןייר ןרעװ

 רעדָא לגניא ַא ייּב ,ןרָאטעּפניק ַא ןּופ ןיד רעד זיא סָאד
 ַא ףיוא גונעג טינ טגָאמרַאפ טנַאה ריא ּביוא ןּוא* .לדיימ ַא ייּב
 ,ןּבױט עגנוי יײװצ רעדָא ,ןּביױטלטרוט ײװצ ןעמענ יז לָאז ,םַאל
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 ןּוא ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ ענייא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ענייא
 .ןייר ןרעוװ טעװ יז ןּוא ,ריא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד

 וצ יװַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ךי
 :ןגָאז
 ַא ןייז טעװ ּבײל ןייז ןּופ טוה רעד ףיוא זַא ,שטנעמ ַא?

 ןרעװ טעװ ןּוא ,קעלפ ַא רעדָא ,דנירג ַא רעדָא ,ץכַאליװשעג
 לָאז ,תערצ ןּופ גָאלשסיױא ןַא יװ ּבײל ןייז ןּופ טוה רעד ףיוא
 ןּופ םענייא ּוצ רעדָא ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ּוצ ןרעװ טכַארּבעג רע
 -סיוא םעד ןקּוקַאּב לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* ..םינהֹּכ יד רעדניק ץנייז
 -סיוא ןפיוא רָאה יד ּביוא ןּוא ,ּבײל ןּופ טיוה רעד ףיוא גָאלש
 גָאלשסױא םעד ןּופ ןעזסיוא סָאד ןּוא ,סײװ ןרָאװעג זיא גָאלש
 ןוא :תערצ ןּופ גָאלּפ יד סָאד זיא ,טיוה רעד ןּופ רעפיט זיא
 .ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ םיא רע לָאז ,ןעז םיא טעװ ןהֹּכ רעד זַא
 ןייז ןּופ טיוה רעד ףיוא קעלפ רעסײו ַא זיא סָאד רעּבָא ּביואי
 יד ןּוא ,טיוה רעד ןּופ רעפיט טינ זיא ןעזסיוא ןייז ןּוא ,ּבייל
 ניײַא ןהֹּכ רעד לָאז ,סײװ ןרָאװעג טינ זיא םיא ףיוא רָאה
 זַא ןּוא* .געט ןּביז ףיוא גָאלשסױא םעד טָאה סָאװ םעד ןסילש
 רעד טשרע ,גָאט ןטעּבז ןפיוא ןקּוקַאּב םיא טעװ ןהֹּכ רעד
 טָאה גָאלשסיוא רעד ,ןעזסיוא ןייז ייּב ןּבילּבעג זיא גָאלשסױא
 נייַא ןהֹּכ רעד םיא לָאז ,טיוה רעד ףיוא טײרּפשרַאפ טינ ךיז
 טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּוא* .געט ןּביז ףיוא לָאמ טײװצ ַא ןסילש
 -סיוא רעד טשרע ,לָאמ טייווצ ַא גָאט ןטעּביז ןפיוא ןקוקַאּב םיא
 טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה גָאלשסיוא רעד ןּוא ,טַאמ זיא גָאלש
 דנירג ַא ;ןיר רַאפ ןכַאמ ןהֹּכ רעד םיא לָאז ,טיױה רעד ףיוא
 ּביואי .ןייר ןייז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז רע ןּוא ;סָאד זיא
 רעד ףיוא דנירג רעד ןטײרּפשרַאפ ךיז טעװ ןטײרּפש רעּבָא
 ,גנוקינייר ןייז רַאפ ןהֹּכ םּוצ ןזיוװעג ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ טוה
 ןהֹּכ רעד זַא ןּוא* .לָאמ טײװצ ַא ןהֹּכ םּוצ ןזײװ ךיז רע לאז
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 רעד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה דנירג רעד טשרע ,ןעז טעװ
 .סָאד ויא תערצ ;ןיײרמּוא רַאפ ןכַאמ םיא ןהֹּכ רעד לָאז ,טיוה

 רע לָאז ,ןשטנעמ ַא ףיוא ןייז טעװ תערצ ןּופ גָאלּפ יד זַא?
 טשרע ,ןעז טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּואי* .ןהֹּכ םּוצ ןרעװ טכַארּבעג
 -רַאפ טָאה יז ןּוא ,טיוה רעד ףיוא זיא ץכַאליװשעג עסייװ ַא
 זיא שיילפדליוו ןּופ סקּוװנָא ןַא ןּוא ,סײװ ןיא רָאה יד טרעק
 רעד ףיוא תערצ עטלַא ןַא סָאד זיא'י ,ץכַאליװשעג רעד ףיוא
 ;ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ םִיא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,ּבײל ןייז ןּופ טיוה
 ןּוא= .ןיירמּוא זיא רע םורָאװ ,ןסילשניַא טינ םיא ףרַאד רע
 ,טיוה רעד ףיוא תערצ יד ןכערּבסױא טעװ ןכערּבסױא ּביוא
 טָאה סָאװ םעד ןּופ טיוה עצנַאג יד ןקעדַאּב טעװ תערצ יד ןּוא
 ןהֹּכ ןּופ ןגיוא יד רָאנ ּוװ ,סיפ יד ויּב ּפָאק ןּופ גָאלשסױא םעד
 טָאה תערצ יד טשרע ,ןעו טעװ ןהֹּכ רעד זַא ,זיא-* ,קּוק ַא ןּבינ
 םעד טָאה סָאװ םעד ןכַאמ רע לָאז ,ּבײל ןצנַאג ןייז טקעדַאּב
 רע זיא ,סײװ ןרָאװעג ןצנַאג ןיא זיא רע ;ןייר רַאפ גָאלשסױא
 -דליוו םיא ףיוא ךיז טוײװַאּב סע סָאװ גָאט םעד רעּבָאי* .ןייר
 ןעז טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּוא* .ןיירמּוא ןרעװ רע לָאז ,שיילפ
 שיײלפדליװ ;ןיײרמּוא רַאפ ןכַאמ םיא רע לָאז ,שיילפדליוו סָאד
 -דליוו סָאד רעּבָא ּביױא* .סָאד ויא תערצ ;ןיירמּוא זיא סָאד
 ןואי .ןהֹּכ םּוצ ןעמּוק רע לָאז ,סײװ ןרעװ רעדיוװ טעװ שיילפ
 "עג זיא גָאלשסױא רעד טשרע ,ןקּוקַאּב םיא טעװ ןהֹּכ רעד זַא
 -סיוא םעד טָאה סָאװ םעד ןכַאמ ןהֹּכ רעד לָאז ,סײװ ןרָאװ
 .ןייר זיא רע ;ןייר רַאפ ,גָאלש

 ,טישסיוא ןַא ןייז טעװ טיוה ןייז ףיוא םיא יב זַא ,ּבײל ַא ןּואי*
 םעד ןּופ טרָא םעד ףיוא ןּואי* ,ןרעװ טלייהרַאפ טעװ רע ןּוא
 ךַאלטיור ַא רעדָא ,ץכַאליװשעג עסיװ ַא ןרעװ טעװ טישסיוא
 רעד זַא ןּוא* .ןהֹּכ םּוצ ןרעװ ןיװַאּב רע לָאז ,קעלפ רעסיײו
 | רעקירעדינ זיא ןופרעד ןעוסיוא סָאד טשרע ,ןעז טעװ ןהֹּכ
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 רעד לָאז ,סײװ ןרָאװעג זיא ףיורעד רָאה יד ןּוא ,טיוה רעד ןּופ
 ,סָאד זיא תערצ ןּופ גָאלּפ יד ;ןיײרמּוא רַאפ ןכַאמ םיא ןהֹּכ
 רעד זַא ןּואיי .טישסיוא םעד ףיוא ןכָארּבעגסױא טָאה סָאװ
 ,ָאטינ ףיורעד זיא רָאה עסיײװ טשרע ,ןקּוקַאּב סע טעװ ןהֹּכ
 ,טַאמ זיא סע ןּוא ,טיוה רעד ןּופ רעקירעדינ טינ זיא סע ןּוא
 רעּבָא ּביוא* .געט ןּביז ףיוא ןסילשניַא ןהֹּכ רעד םיא לָאז
 לָאז ,טױה רעד ףיוא ןטײרּפשרַאפ ךיז סע טעװ ןטײרּפש
 ןוא= .סָאד זיא גָאלּפ יד ;ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ םיא ןהֹּכ רעד
 "רַאפ טינ ךיז טָאה רע ,טרָא ןייז ףיוא טייטש קעלפ רעד ּביױא
 ןהֹּכ רעד ןּוא ,טישסיוא םעד ןּופ ןכייצ רעד סָאד זיא ,טײרּפש
 .ןייר רַאפ ןכַאמ םיא לָאז

 ןופ ןערּב ַא ןייז טעװ טוה ןייז ףיוא זַא ,ּבײל ַא רעדָא-*
 ךַאלטיור ַא ןרעװ טעװ ןערּב םעד ןּופ סקּוװנָא רעד ןּוא ,רעייפ
 סע טעװ ןהֹּכ רעד ןּוא= ,קעלפ רעסײװ ַא רעדָא רעסײװ
 ,סײװ ןרָאװעג זיא קעלפ םעד ףיוא רָאה יד טשרע ,ןקּוקַאּב
 סָאד זיא ,טיוה רעד ןּופ רעפיט יא ןּופרעד ןעוסיוא סָאד ןּוא
 ןהֹּכ רעד ןּוא ,ןערּב ןפיוא ןכָארּבעגסױא טָאה סָאװ תערצ ַא
 .סָאד ויא תערצ ןּופ גָאלּפ יד ;ןיײרמּוא רַאפ ןכַאמ םיא לָאז
 רָאה עסייוו טשרע ,ןקּוקַאּב סע טעװ ןהֹּכ רעד רעּבָא ּביואי
 רעד ןּופ רעקירעדינ טינ זיא סע ןּוא ,ָאטינ קעלפ ןפיוא זיא
 ןּביז ףיוא ןסילשנייַא ןהֹּכ רעד םיא לָאז ,טַאמ זיא סע ןּוא ,טיוה
 ּביוא ;גָאט ןטעּביז ןפיוא ןקּוקַאּב םיא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .געט
 םיא לָאז ,טיױה רעד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז סע טָאה ןטײרּפש
 .סָאד זיא תערצ ןּופ גָאלּפ יד ;ןיײרמּוא רַאפ ןכַאמ ןהֹּכ רעד
 ךיז טָאה סע ,טרָא ןייז ףיוא טייטש קעלפ רעד רעּבָא ּביוא**
 ַא סָאד זיא ,טַאמ זיא סע ןּוא ,טיוה רעד ףיוא טײרּפשרַאפ טינ
 רַאפ ןכַאמ םיא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,ןערּב םעד ןּופ ץכַאליװשעג
 .סָאד זיא ןערּב םעד ןּופ ןכייצ רעד םורָאװ ;ןיי'ז
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 גָאלשסיוא ןַא ןייז טעװ ַײז ייּב זַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןּואי
 םעד ןקּוקַאּב טעװ ןהֹּכ רעד ןּוא*' ,דרָאּב ןיא רעדָא ּפָאק ןפיוא
 רעד ןּופ רעפיט ויא ןּופרעד ןעוסיוא סָאד טשרע ,גָאלשסױא
 םיא ןהֹּכ רעד לָאז ,רָאה עניד עלעג זיא ףיורעד ןּוא ,טיוה
 ּפָאק ןּופ תערצ ,סָאד זיא ץערק עטכעלש ;ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ
 ןקּוקַאּב טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּואי* .סָאד זיא דרָאּב ןּופ רעדָא
 זיא ןעזסיוא ןייז טשרע ,ץערק עטכעלש יד ןּופ גָאלשסױא םעד
 ,ָאטינ ףיורעד זיא רָאה עצרַאוװש ןּוא ,טיוה רעד ןּופ רעפיט טינ
 ןּופ גָאלשסױא םעד טָאה סָאװ םעד ןסילשנייא ןהֹּכ רעד לָאז
 טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּוא* .געט ןּביז ףיוא ,ץערק עטכעלש יד
 עטכעלש יד טשרע ,גָאט ןטעּביז ןפיוא גָאלשסיוא םעד ןקּוקַאּב
 ףיורעד זיא רָאה עלעג ןּוא ,טײרּפשרַאפ טינ ךיז ןּבָאה ץערק
 רעפיט טינ זיא ץערק עטכעלש יד ןּופ ןעזסיוא סָאד ןּוא ,ָאטינ
 ץערק עטכעלש יד ןּוא ,ןלָאנּפָא ךיז רע לָאו** ,טיוה רעד ןּופ
 סָאװ םעד ןסילשנייַא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;ןלָאגּפָא טינ רע לָאז
 ןּוא* .געט ןּביז ףיוא לָאמ טײװצ ַא ץערק עטכעלש יד טָאה
 ןטעּביז ןפיוא ץערק עטכעלש יד ןקּוקַאּב טעװ ןהֹּכ רעד זַא
 ףיוא טײרּפשרַאפ טינ ךיז ןּבָאה ץערק עטכעלש יד טשרע ,גָאט
 ;טוה רעד ןּופ רעפיט טינ זיא ןעזסיוא רעייז ןּוא ,טיױה רעד
 ןשַאװ לָאז רע ןּוא ;ןיר רַאפ ןכַאמ ןהֹּכ רעד םיא לָאו
 ןלעװ ןטײרּפש רעּבָא ּביױא* .ןייר ןייז ןּוא ,רעדיילק ענייז
 ןייז ךָאנ טוה רעד ףיוא ץערק עטכעלש יד ןטײרּפשרַאפ ךיז
 עטכעלש יד טשרע ,ןקוקַאּב םיא טעװ ןהֹּכ רעד ןּוא* ,גנוקינייר
 ןהֹּכ רעד ףרַאד ,טיוה רעד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה ץערק
 יד רעּבָא ּביואיי .ןיירמּוא זיא רע ;רָאה עלעג ןייק ןכוז טינ
 עצרַאװש ןּוא ,ןעזסיוא רעייז ייבג ןּבילּבעג ןענייז ץערק עטכעלש
 ץערק עטכעלש יד ןענייז ,!ןיורעד ןסקַאװעגסױא זיא רָאה
 .ןייר רַאפ ןכַאמ םיא לָאז ן;1ּכ 'רעד ןּוא ,ןייר זיא רע ;טלײהרַאפ
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 רעייז ןּופ טיוה רעד ףיוא זַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןּוא*
 ַא טעװ ןהֹּכ רעד ןּוא* ,ןקעלפ עסיײװ ,ןקעלפ ןייז ןלעװ ּביײל
 ביל רעיײז ןּופ טוה רעד ףיוא ןקעלפ יד טשרע ,ןָאט קּוק
 ןכָארּבעגסױא טָאה סָאװ יַאשיל ַא סָאד זיא ,סײװ טַאמ ןענייז
 .ןייר ויא רע ;טױה רעד ףיוא

 ;ךילּפ ַא רע טָאה ,ןכירקסיוא טעװ ּפָאק ןייז זַא ,ןַאמ ַא ןּוא"
 רעד ּוצ ןכירקסיוא טעװ ּפָאק ןייז ּביױא ןּוא** .ןייר זיא רע
 .ןייר וזיא רע ;ךילּפרעדָאפ ַא רע טָאה ,םינּפ ןייז ןּופ טייז
 םעד ףיױא רעדָא ךילּפרעטניה םעד ףיוא רעּבָא בוא
 סָאד זיא ,גָאלשסױא רעסייו ךַאלטיור ַא ןייז טעװ ךילּפרעדָאפ
 ףיוא רעדָא ךילּפרעדָאפ ןייז ףיוא סיוא טכערּב סָאװ תערצ ַא
 טשרע ,ןקּוקַאּב םיא טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּוא= .ךילּפרעטניה ןיײז
 ןייז ףיוא סיײװ ךַאלטיור זיא גָאלשסױא םעד ןּופ ץכַאליװשעג יד
 -סיוא סָאד יװ יװַא ,ךילּפרעדָאפ ןייז ףיוא רעדָא ךילּפרעטניה
 ַא ןַאמ ַא רע ויא** ,ּביײל ןּופ טוה רעד ףיוא תערצ ןּופ ןעו
 רעד ןכַאמ םיא לָאז ןיײרמּוא רַאפ ;רע זיא ןיירמּוא ;ערֹוצמ
 | .ּפָאק ןייז ףיוא גָאלּפ יד טָאה רע ;ןהֹּכ

 ענייז ,םיא ףיוא זיא גָאלּפ יד סָאװ ערֹוצמ רעד ןּוא*
 ,ןסקַאװרַאפ ןייז לָאז ּפָאק ןייז ןּוא ,ןסירעצ ןייז ןלָאז רעדיילק
 "!אמט !אמט| ןּוא ,ןקעדרַאפ רע לָאז פיל עטשרעּביוא ןייז ןּוא
 ,םיא ףיוא זיא גָאלּפ יד סָאװ געט עלַא* .ןפורסיוא רע לָאז
 ןסיוא ,ןציז רע לָאז ןײלַא ;רע זיא ןיירמּוא ;ןיירמּוא ןייז רע לָאז
 .גנּוניֹוװ ןייז ןייז לָאז רעגַאל

 ַא ןיא ,דנּב ַא ןיא ןייז טעװ תערצ ןּופ גָאלּפ יד זַא ןּואי
 ןיא רעדָא* ,דנּב םענעסקַאלפ ַא ןיא רעדָא ,דנּב םענעלָאװ
 ,לָאװ ןּופ יצ ,סקַאלפ ןּופ ,ףרַאװכרּוד ןיא רעדָא ,ּבעװטנּורג
 ;לעפ ןּופ טעּברַא יא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,לעפ ַא ןיא רעדָא

 םעד ןיא ךַאלטױר רעדָא ךַאלנירג ןייז טעװ גָאלשסױא רעד ןּוא"
' 
: 

| 
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 ןיא רעדָא ,ּבעװטנורג םעד ןיא רעדָא ,לעפ םעד ןיא רעדָא ,דנּב
 זיא ,לעפ ןּופ ךַאז זיא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאװכרוד םעד
 .ןהֹּכ םּוצ ןרעװ ןזיװַאּב לָאז סע ןּוא ,תערצ ןּופ גָאלּפ יד סָאד
 -נײַא רע לָאז ,גָאלשסױא םעד ןקּוקַאּב טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּוא"
 ןוא* .געט ןּביז ףיוא ,גָאלשסוא םעד טָאה סָאװ סָאד ןסילש
 רעד זַא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא גָאלשסױא םעד ןעז טעװ רע וַא
 םעד ןיא רעדָא ,דנּב םעד ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה גָאלשסױא
 --לעפ םעד ןיא רעדָא ,ףרַאװכרּוד םעד ןיא רעדָא ,ּבעװטנּורג
 רעד זיא-לעפ ןּופ טכַאמעג זיא סע טעּברַא ןַא רַאפ רָאנ סָאװ
 -רַאפ לָאז עמ ןּוא .רע זיא ןיירמּוא ;תערצ עקיסע ןַא גָאלשסױא
 ,ףרַאװכרּוד םעד רעדָא ּבעװטנּורגםעד רעדָא ,דנּבםעד ןענערּב
 לעפ ןּופ ךַאז ַא רַאפ רָאנ סָאװ רעדָא ,סקַאלפ ןּופ יצ לָאװ ןּופ
 תערצ עקיסע ןַא םורָאװ ;ןירעד ןייז טעװ גָאלשסיוא רעד סָאװ
 רעד רעּבָא ּביוא .ןרעװ טנערּברַאפ סע זּומ רעייפ ןיא ;סָאד זיא
 טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,ןעז טעװ ןהֹּכ
 -כרּוד םעד ןיא רעדָא ,ּבעװטנּורג םעד ןיא רעדָא ,דנּב םעד ןיא
 רעד לָאו=* ,לעפ ןּופ ךַאז זיא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאװ
 ,ןירעד זיא גָאלשסיוא רעד סָאװ סָאד ןשַאװ לָאז עמ ןסייה ןהֹּכ
 ןוא* .געט ןּביז ףיוא לָאמ טייווצ ַא ןסילשנײַא סע לָאז רע ןוא
 -סיוא םעד ןשַאװעג טָאה עמ יו םעדכָאנ ,ןעז טעװ ןהֹּכ רעד זַא
 ,קילּבנָא ןייז ןטיּבעג טינ טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,גָאלש
 "מּוא סָאד זיא ,טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה גָאלשסױא רעד םגה
 זיא גנוסעסיוא ןַא .ןענערּברַאפ סע ּוטסלָאז רעייפ ןיא ;ןייר
 רעד ףיוא ייס ,טיז רעקניל רעד ףיוא זיא סָאד ייס ,סָאד
 -סיוא רעד טשרע ,ןעז טעװ ןהֹּכ רעד ּביוא ןּוא** .רעטכער
 ,ןשַאװעג םיא טָאה עמ יװ םעדכָאנ טַאמ ןרָאװעג זיא גָאלש
 ,לעפ םעד ןּופ רעדָא ,דנּב םעד ןּופ ןסײרּפָארַא םיא רע לָאז
 ןוא* .ףרַאװכרּוד םעד ןּופ רעדָא ,ּבעװטנּורג םעד ןּופ רעדָא
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 םעד ןיא רעדָא ,דנּב םעד ןיא ןזײװַאּב רעדיװ ךיז טעװ רע ּבױא
 סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאװכרּוד םעד ןיא רעדָא ,ּבעװטנורג
 רעייפ ןיא ּוטסלָאז ;סוא סָאד טכערּב-לעפ ןּופ ךַאז זיא
 רעד ןּוא* .ןירעד זיא גָאלשסיוא רעד סָאװ סָאד ןענערּברַאפ
 רעדָא ,ףרַאװכרּוד רעד רעדָא ,ּבעװטנּורג רעד רעדָא ,דנּב
 רעד ןּוא ןשַאװ טסעװ ּוד סָאװ ,לעפ ןּופ ךַאז זיא סע רעסָאװ
 ַא ןרעװ ןשַאװעג לָאז ,ןּופרעד ןָאטּפָא ךיז טעװ גָאלשסױא
 .ןייר ןייז ןּוא ,לָאמ טײװצ

 דנּב ַא ןיא תערצ ןּופ גָאלּפ רעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד*
 -כרּוד ןיא רעדָא ,ּבעװטנּורג ןיא רעדָא ,סקַאלפ רעדָא לָאװ ןּופ
 ןכַאמ ּוצ סָאד ,לעפ ןּופ ךַאז זיא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאװ
 .ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ ּוצ סָאד רעדָא ,ןייר רַאפ

 עֶרֹוצִמ

 :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ידי
 ןייז ןּופ גָאט ןיא ערֹוצמ ןּופ ןיד רעד ןייז לָאז סָאדי

 ןהֹּכ רעד ןּואי .ןהֹּכ םּוצ ןרעװ טכַארּבעג לָאז רע :גנוקינייר
 טשרע ,ןעז טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּוא ,רענַאל ןסיוא ןײגסױרַא לָאז
 רעד לָאו ,ערֹוצמ ןפיוא טליײהרַאּפ זיא תערצ ןּופ גָאלּפ יד
 ייוװצ ךיז טקיניר סָאװ םעד רַאפ ןעמענ לָאז עמ ןסייה ןהֹּכ
 ,טיורלימרעוו ןּוא ,ץלָאהרעדעצ ןּוא ,ןעלגיופ ענייר עקידעּבעל
 ןייא ןטכעש לָאז עמ ןסייה לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .זָארג-בֹוזַא ןּוא
 םעד* .רעסַאװ עקידעּבעל רעּביא ילּכ רענעמײל ַא ןיא לגױּפ
 ,ץלָאהרעדעצ סָאד ןּוא ,ןעמענ רע לָאז םיא ,לגיופ ןקידעּבעל
 יז ןעקנּוטניַא ןּוא ,זָארג-בֹוזַא סָאד ןּוא ,טיורלימרעװ סָאד ןּוא
 סָאװ לגיופ םעד ןּופ טּולּב םעד ןיא לגיופ ןקידעּבעל םעד ןּוא
 לָאז רע ןּואי .רעסַאװ ןקידעּבעל ןרעּביא ןרָאװעג ןטכָאשעג זיא
 ,לָאמ ןּביז ,תערצ רעד ןּופ ךיז טקינײר סָאװ םעד ףיוא ןצירּפש
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 ןקידעּבעל םעד ןוָאלקעװַא לָאז רע ןּוא ;ןייר ןכַאמ םיא ןּוא
 לָאז ,ךיז טקינײר סָאװ רעד ןּוא* .דלעפ ןעיירפ ןפיוא לגיופ
 ךיז ןּוא ,רָאה עצנַאג ענייו ןלָאנּפָא ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ

 -ךײרַא רע געמ ךָאנרעד ןּוא ;ןייר ןרעװ ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב
 טלעצעג ןייז ןּופ ןסיורד ןציז לָאז רע רעּבָא ,רענַאל ןיא ןעמּוק
 ּפָא רע לָאז ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןייז לָאז סע ןּוא" .געט ןּביז
 ןעמערּב יד ןּוא ,דרָאּב ןייז ןּוא ,ּפָאק ןייז ,רָאה עצנַאג ענייז ןלָאנ
 לָאז רע ןּוא ;ןלָאנּפָא רע לָאז רָאה עצנַאג ענייז-ךגיוא ענייז ןּופ
 ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ּביײל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ
 ַא ןָא ןסּפעש ייווצ ןעמענ רע לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ןּואי* .ןייר
 לטנעצ ײרד ןּוא ,רעלעפ ַא ןָא עקירָאי ַא ףָאש ןייא ןּוא ,רעלעפ
 ןייא ןּוא ,לייא טימ טשימרַאפ ,רעפּפָאזיּפש ַא רַאפ לעמלמעז
 םעד ןלעטשקעװַא לָאז ,טקינײר סָאװ ןהֹּכ רעד ןּואי* .לייא נֹול
 -להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ,טָאג רַאפ ,יײז ןּוא ,ךיז טקיניײר סָאװ ןַאמ
 ןעננערּב םיא ןּוא סּפעש ןייא ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי* .דעֹומ
 ײז לָאז רע ןּוא ,לייא נֹול םעד טימ רעפּפָאדלּוש ַא רַאפ
 ןטכעש לָאז רע ןּוא* .טָאג רַאפ גנּוּביהפיוא ןַא ןּבייהפיוא
 ןוא רעפּפָאדניז סָאד טכעש עמ ּוװ טרָא םעד ןיא סּפעש םעד
 סָאד יװ ױזַא םורָאװ ;טרָא ןקילײה ַא ןיא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד
 עטסקילײה ַא ;ןהֹּכ ןרַאפ רעפּפָאדלּוש סָאד ויא רעפּפָאדניז
 טּולּב םעד ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .סָאד זיא טייקילײה
 ןטכער ןפיוא ןָאטּפױרַא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,רעפּפָאדלּוש ןּופ
 ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ךיז טקינייר סָאװ םעד ןּופ לּפעלרעױא
 .סּופ ןטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייז

 | ןסינפױרַא ןּוא ,ליא גֹול םעד ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא*
 לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי* .ןהֹּכ ןּופ ךעלפטנַאה רעקניל רעד ףיוא
 ןייז ףיוא סָאװ לא םעד ןיא רעגניפ ןטכער ןייז ןעקנּוטנײַא
 | רעגניפ ןייז טימ לייא םעד ןּופ ןצירּפש ןּוא ,ךעלפטנַאה רעקניל
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 ןייז ףיוא סָאװ לייא טשער םעד ןּופ ןּוא* .טָאג רַאפ לָאמ ןּביז
 לּפעלרעױא ןטכער ןפיוא ןָאטפױרַא ןהֹּכ רעד לָאז ךעלפטנַאה
 רעטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ךיז טקינײר סָאװ םעד ןּופ
 ןופ טּולּב ןרעּביא ,סּופ ןטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה
 סָאװ לייא םעד ןּופ רעּביא טּביײלּב סָאװ ןּואי* .רעפּפָאדלוש
 ןופ ּפָאק ןפיוא ןָאטּפױרַא רע לָאז ,ךעלפטנַאה סנהֹּכ םעד ףיוא
 םיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;ךיז טקיניײר סָאװ םעד
 ןוא ,רעפּפָאדניז סָאד ןכַאמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי* .טָאג רַאפ
 ;טײקנײרמּוא ןייז ןּופ ךיז טקינייר סָאװ םעד ףיוא ןייז רּפכמ
 רעד ןּוא" .רעפּפָאדנַארּב סָאד ןטכעש רע לָאז ךָאנרעד ןּוא
 דיײּפש סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד ןעננערּבפיוא לָאז ןהֹּכ
 ,םיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;חּבומ ןפיוא רעפּפָא
 .ןייר ןייז טעװ רע-ןּוא

 לָאז ,טינ טנָאמרַאפ טנַאה ןייז ןּוא ,םערָא זיא רע ּביוא ןּואי
 ,גנוּביהפיוא ןַא רַאפ ,רעפּפָאדלּוש ַא ,סּפעש ןייא ןעמענ רע
 טימ טשימרַאפ לעמלמעז לטנעצ ןייא ןּוא ,םיא ףיוא ןייז וצ רּפכמ
 -לטרּוט ײװצ ןּוא*י ;ליײא גֹול ַא ןּוא ,רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ ,לייא
 ;טנָאמרַאפ טנַאה ןייז יװ טול ,ןּבױט עגנּוי יײװצ רעדָא ,ןּבױט
 .רעפּפָאדנַארּב ַא ענייא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא ןייז לָאז ענייא ןּוא
 םּוצ גנוקינייר ןייז ןּופ גָאט ןטכַא ןפיוא ןעגנערּב יז לָאז רע ןּוא
 ןהֹּכ רעד ןּוא* .טָאג רַאפ ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,ןהֹּכ
 ,לייא נֹול םעד ןּוא ,רעפּפָאדלּוש ןּופ סּפעש םעד ןעמענ לָאז
 ןוא* .טָאג רַאפ גנּוּבייהפיוא ןַא ןּבייהפיוא יז לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא
 ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעפּפָאדלּוש ןּופ סּפעש םעד ןטכעש לָאז רע
 ןָאטּפױרַא ןּוא ,רעפּפָאדלּוש ןּופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ לָאז
 ןפיוא ןּוא ,ךיז טקינײר סָאװ םעד ןּופ לּפעלרעױא ןטכער ןפיוא !

 ןטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייז ןּופ ןעמיודי
 רעד ףיוא ןסינפױרַא ןהֹּכ רעד לָאז לייא םעד ןּופ ןּוא* .סּוּפ
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 ןצירּפש לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ןהֹּכ ןּופ ךעלפטנַאה רעקניל
 רעקניל ןייז ףיוא סָאװ לייא םעד ןּופ רענניפ ןטכער ןייז טימ
 -פױרַא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .טָאג רַאפ לָאמ ןּביז ,ךעלפטנַאה
 ןטכער ןפיוא ךעלפטנַאה ןייז ףיוא סָאװ לייא םעד ןּופ ןָאט
 ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ךיז טקינייר סָאװ םעד ןּופ לּפעלרעױא
 ןיא ,סּופ ןטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייז
 סָאװ ןּוא* .רעפּפָאדלּוש ןּופ טּולּב םעד ןּופ טרָא םעד
 -טנַאה סנהֹּכ םעד ףיוא סָאװ לייא םעד ןּופ רעּביא טּבײלּב
 טקינײר סָאװ םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא ןָאטּפױרַא רע לָאז ,ךעלפ
 ןכַאמ לָאז רע ןּואי .טָאג רַאפ םיא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,ךיז
 סָאװ ןּופ-ןּביױט עגנּוי יד ןּופ רעדָא ,ןּבױטלטרּוט יד ןּופ ענייא
 . ענייא-טגָאמרַאּפ טנַאה ןייז יװ יװַא* ;טגָאמרַאפ טנַאה ןייז
 םעד טימ ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ענייא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ
 סָאװ םעד ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעפּפָאזײּפש
 .טָאג רַאפ ךיז טקינייר

 גָאלּפ יד זיא םיא ףיוא סָאװ םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד*י
 .גנוקיניײר ןייז ייּב טינ טגָאמרַאפ טנַאה ןייז סָאװ ,תערצ ןּופ

 ּוצ ױזַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 :ןגָאז

 ךייַא ּביג ךיא סָאװ ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןעמּוק טעװ ריא זַא*
 ַא ןיא תערצ ןּופ גָאלּפ ַא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא ,םּוטנגײא םּוצ
 סָאװ רעד ןעמּוק לָאז* ,םּוטנגיא רעיא ןּופ דנַאל םעד ןּופ זיוה
 ,ןהֹּכ םעד ןלייצרעד לָאז רע ןּוא ,םיא ּוצ טרעהעג זיוה סָאד
 .ויוה ןיא סיוא רימ טזײװ גָאלשסוא ןַא יװ ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא
 רעדייא זיוה סָאד ןעמַארסוא לָאז עמ ןסייה לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי
 סָאװ ץלַא ידּכ ,גָאלשסױא םעד ןקּוקַאּב ןעמּוק טעװ ןהֹּכ רעד
 ןעמּוק ןהֹּכ רעד לָאז ךָאנרעד ןּוא ;ןיירמּוא ןרעוו טינ לָאז זיוה ןיא
 ,גָאלשסױא םעד ןקּוקַאּב טעװ רע זַא ןּוא" .זיוה סָאד ןקּוקַאּכ
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 עכַאלנירג זיא זיוה ןּופ טנעװ יד ףיוא גָאלשסױא רעד טשרע
 רעקירעדינ זיא ןעזסיוא רעײז ןּוא ,ךַאלּבירג עכַאלטױר ןּוא
 גנַאגנייַא ןיא זיוה ןּופ ןײגסױרַא ןהֹּכ רעד לָאז ,טנַאװ רעד ןּופ
 רעד ןּוא* .געט ןּביז ףיוא זיוה סָאד ןסילשרַאפ ןּוא ,זיוה ןּופ
 טעװ רע זַא ןּוא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןעמּוקקירּוצ לָאז ןהֹּכ
 טנעו יד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,ןעז
 -ייטש יד ןעמענסױרַא לָאז עמ ןסייה ןהֹּכ רעד לָאז" ,זיוה ןּופ
 -קעװַא יז לָאז עמ ןּוא ,גָאלשסוא רעד זיא יז ףיוא סָאװ רענ
 זיוה סָאד ןּוא** .טרָא םעניירמּוא ןַא ןיא טָאטש ןסיוא ןפרַאװ
 יד ןּוא ,םּורַא דנּור קינײװעניא ןּופ ןקַאהמּורַא ןזָאל רע לָאז
 טָאטש ןסיוא ןטישסיוא ןעמ לָאז ,סיוא טקַאה עמ סָאװ םייל
 ,רענייטש ערעדנַא ןעמענ לָאז עמ ןּוא* .טרָא םעניירמּוא ןַא ןיא
 עמ ןּוא ,רענייטש ענעי ןּופ טרָא םעד ףיוא ןלעטשנײרַא ןּוא
 ןּוא** .זיוה סָאד ןּפעלקרַאפ ןּוא ,םייל ערעדנַא ןעמענ לָאז
 -כָאנ זיוה ןיא ןכערּבסױא רעדיװ טעװ גָאלשסוא רעד ּביוא
 "מּורַא ןכָאּנ ןּוא ,רענייטש יד ןעמּונעגסױרַא טָאה עמ יװ םעד
 טעװ ןהֹּכ רעד ןּוא= ,ןּפעלקרַאפ ןכָאנ ןּוא ,זיוה סָאד ןקַאה
 ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,ןעז ןּוא ןעמּוק
 .סָאד זיא ןיירמּוא ;זױה ןיא תערצ עקיסע ןַא סָאד זיא ,זיוה
 ,ץלָאה ןייז ןּוא ,רענייטש ענייז ,זיוה סָאד ןכערּבעצ לָאז עמ ןוא*
 ןַא ןיא טָאטש ןסיוא ןגָארטסױרַא ןּוא ,זיוה ןּופ םייל עצנַאג יד ןּוא
 געט עלַא זיוה ןיא ןײרַא טמּוק סָאװ רעד ןּוא** .טרָא םעניירמּוא
 .טנוװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז לָאז ,ןסָאלשעגּפָא סע טלַאה עמ סָאװ
 ןּוא :רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,זיוה םעד ןיא טגיל סָאװ רעד ןּואי*
 ןּוא* .רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,זיױה םעד ןיא טסע סָאװ רעד -
 רעד טשרע ,ןעז טעװ ןּוא ןהֹּכ רעד ןעמּוק טעװ ןעמּוק בוא -

 ןּפעלקרַאפ ןכָאנ זיוה ןיא טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה גָאלשסיוא
 םורָאװ ,ןייר רַאפ זיוה סָאד ןכַאמ ןהֹּכ רעד לָאז ,זיױה סָאד
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 ןעמענ לָאז רע ןּוא* .טליײהרַאפ ךיז טָאה גָאלשסױא רעד
 ןּוא ,ץלָאהרעדעצ ןּוא ,ןעלגיופ ײװצ ,זיוה סָאד ןקינײר ּוצ ףיוא
 לניופ ןייא ןטכעש לָאז רע ןּוא" .זָארג-בֹוזַא ןּוא ,טיױרלימרעװ
 רע ןּוא* .רעסַאװ עקידעּבעל רעּביא ילּכ רענעמייל ַא ןיא
 סָאד ןּוא ,זָארגיבֹוזַא סָאד ןּוא ,ץלָאהרעדעצ סָאד ןעמענ לָאז
 ניײַא יז לָאז רע ןּוא ,לניופ ןקידעּבעל םעד ןּוא ,טורלימרעוו
 םעניא ןּוא ,לגיופ םענעטכָאשעג םעד ןּופ טּולּב םעניא ןעקנוט
 ןוא* .לָאמ ןּביז ויוה ןפיוא ןצירפש ןּוא ,רעסַאװ ןקידעּבעל
 ןטימ ןּוא ,לגיופ םעד ןּופ טּולּב ןטימ זיוה סָאד ןקינײר לָאז רע
 ןטימ ןּוא ,לניופ ןקידעּבעל ןטימ ןּוא ,רעסַאװ ןקידעּבעל
 ןּוא= .טיורלימרעוו ןטימ ןּוא ,זָארג-בֹוזַא ןטימ ןּוא ,ץלָאהרעדעצ
 ןפיוא טָאטש ןסיוא לגיופ ןקידעּבעל םעד ןזָאלקעװַא לָאז רע
 טעװ סע ןּוא ,זיוה ןפיוא ןייז רּפכמ לָאז רע ןּוא ;דלעפ ןעיירפ
 ר ןייז

 ןּוא ,תערצ ןּופ גָאלּפ רעדעװטעי רַאפ ןיד רעד זיא סָאד'י
 ַא רַאפ ןּוא ,דנּב ַא ןּופ תערצ רַאפ ןּוא* ,ץערק עטּכעלש רַאפ
 ַא רַאפ ןּוא ,דנירג ַא רַאפ ןּוא ,ץכַאליװשעג ַא רַאפ ןּוא** ,זיוה
 סע ןעװ ןּוא ,ןיײרמּוא זיא סע ןעװ ןענרעל ּוצ ידּכ" ;קעלּפ
 .תערצ ןּופ ןיד רעד זיא סָאד .ןייר זיא

 / יװַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןה
 טלָאז ריא ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערי :ןגָאז ּוצ

 :ייֵז ּוצ ןגָאז
 זיא ,ּבײל ןייז ןּופ קיסּולפ ןייז טעװ רע זַא ,ןַאמ רעדעװטעי

 / ןיא טייקניײרמּוא ןייז ןייז לָאז סָאד ןּוא .ןיירמּוא גנוסילפ ןייז
 ביל ןייז ייס ,גנוסילפ ןייז טימ טניר ּבײל ןייז ייס :גנוסילפ ןייז
 .טייקניירמּוא ןייז סָאד זיא ,גנוסילפ ןייז ןּופ טּפָאטשרַאפ זיא
 לָאז ,ןגיל ףיורעד טעװ רעקיסּולפ רעד סָאװ רעגעלעג ךַאלטיאי
 | לָאז ,ןציז ףיורעד טעװ רע סָאװ ךַאז עכַאלטיא ןּוא ,ןיירמוא ןייז
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 ,רענעלעג ןייז ןָא ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ ןַאמ ַא ןּוא* .ןיירמּוא ןייז
 ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז
 רעד סָאװ ךַאז ַא ףיוא טציז סָאװ רעד ןּוא* .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא
 ןוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,ןסעזעג ףיורעד זיא רעקיסּולּפ
 רעד ןּואי .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז
 ענייז ןשַאװ לָאז ,ןקיסולפ ןּופ ּבײל םעד ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ
 .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיײלק
 לָאז ,םעניײר ַא ףיוא ןעײּפשפױרַא טעװ רעקיסולפ רעד זַא ןּוא*
 ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ רענעי
 רעד סָאװ ךַאוטײר רעדעװטעי ןּוא"* .טנװָא ןיּב ןיירמּוא
 רעכַאלטיא ןּוא"י .ןיירמּוא ןייז לָאז ,ףיורעד ןטײרטעװ רעקיסּולּפ
 ,םיא רעטנּוא ןעװעג זיא סע רָאנ סָאװ ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ
 ןשַאװ לָאז ,סע טנָארט סָאװ רעד ןּוא ;טוװָא ןזיּב ןיירמוא ןייז לָאז
 ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיײלק ענייז
 ןָא ךיז טעװ רעקיסּולּפ רעד סָאװ רעכַאלטיא ןּוא;: .טנװָא
 ןיא טנעה ענייז טקנעװשענּפָא טינ טָאה רע ּוװַא ,ןרירנָא םיא
 .,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,רעסַאװ
 . רעד סָאװ ילּכ ענעמיײל ַא ןּואי* .טנװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז ןּוא
 ןּוא :ןרעװ ןכָארּבעצ לָאז ,ןרירנָא ריא ןָא ךיז טעװ רעקיסולּפ
 ןיא ןרעװ טקנעװשענּפָא לָאז ילּכ ענרעצליה רעדעװטעי
 .רעסַאװ

 ,גנוסילפ ןייז ןּופ ןרעװ ןייר טעװ רעקיסולפ רעד זַא ןואיי
 ענייז ןשַאװ ןּוא ,ןרעװ ןַײר ןייז ןּופ געט ןּביז ןלייצ ךיז רע לָאז
 ןייז ןּוא ,רעסַאװ עקידעּבעל ןיא ּבַײל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדײלק
 -לטרּוט ייווצ ןעמענ ךיז רע לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ןּוא;* .ןייר
 טָאג רַאפ ןעמּוק לָאז רע ןּוא ,ןּביױט עגנוי יײװצ רעדָא ,ןּבױט
 ןוא= .ןהֹּכ םּוצ ןּבעג יז ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאננייַא םּוצ -

 ַא ענייא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא ענייא ןכַאמ יז לָאז ןהֹּכ רעד
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 רַאפ םיא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב
 .גנוסילפ ןייז ןגעוו ןּופ טָאג

 ,ןעמָאז ןּופ סּולפ ַא ןײנסױרַא טעװ םיא ןּופ זַא ,ןַאמ ַא ןּוא:*
 ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,ּבײל ןצנַאג ןייז רעסַאװ ןיא ןדָאּב רע לָאז
 ףיורעד סָאװ ,לעפ רעדעװטעי ןּוא ,דנּב רעדעװטעי ןּואיי .טנװָא
 ,רעסַאװ ןיא ןרעװ ןשַאװעג לָאז ,ןעמָאז ןּופ סּולפ ןייז טעװ
 ןגיל טעװ ןַאמ ַא זַא ,יורפ ַא ןּוא* .טנוװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז ןּוא
 ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז יז ןלָאז ,ןעמָאז ןּופ ףָאלשיײּב ַא ריא טימ
 .טנווָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא

 ריא ןייז טעװ טּולּב-קיסּולפ ןייז טעװ יז וַא ,יורפ ַא ןּואי*
 ,גנורעדנווּפָא ריא ןיא ןייז געט ןּביז יז לָאז--ּבייל ריא ןּופ גנוסילפ
 ןיירמּוא ןייז לָאז ,ןָא ריא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכַאלטיא ןּוא
 יּפָא ריא ןיא ףיורעד ןגיל טעװ יז סָאװ ץלַא ןּוא" .טנוװָא ןזיּב
 ,ףיורעד ןציז טעװ יז סָאװ ץלַא ןּוא ;ןיירמּוא ןייז לָאז ,גנּורעדנּוז
 ריא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכַאלטיא ןּוא .ןיירמּוא ןייז לָאו
 ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,רעגעלענ
 ךיז טריר סָאװ רעכַאלטיא ןּוא* .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא
 ענייז ןשַאװ לָאז ,ףיורעד טציז יז סָאװ ךַאז ַא סעּפע ןָא ןָא
 .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיײלק
 ךַאז רעד ףיוא רעדָא רעגעלעג םעד ףיוא זיא רע ּביוא ּוליפַאי
 רע לָאז ,ןָא םעד ןָא ךיז טריר רע ןעװ ,ףיורעד טציז יז סָאװ
 טימ ןגיל טעװ ןגיל ּבױא ןּוא** .טווװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז !רָאנװ
 רע לָאז ,םיא ףיוא ןייז טעװ טייקניײרמּוא ריא ןּוא ,ןַאמ ַא ריא
 טעװ רע סָאװ רעגעלעג ךַאלטיא ןּוא ,געט ןּביז ןיירמּוא ןייז
 .ןיירמּוא ןייז לָאז ,ףיורעד ןגיל

 ,געט ליפ ןסילפ טעװ גנוסילפטּולּב ריא זַא ,יורפ ַא ןּוא*
 ןייז טעװ יז רעדָא ,גנּורעדנּוװּפָא ריא ןּופ טייצ רעד ןיא טינ
 געט עלַא יז לָאז ,גנורעדנװּפָא ריא ןּופ טייצ רעד רעּביא קיסּולּפ

: 
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 -ּפָא ריא ןּופ געט יד ןיא יװ ױזַא ןייז גנוסילפ רעניירמּוא ריא ןּופ
 טעװ יז סָאװ רענעלעג ךַאלטיא* .ןיירמּוא זיא יז ;גנּורעדנּוז
 יװ ױזַא ןייז ריא לָאז ,גנוסילפ ריא ןּופ געט עלַא ףיורעד ןגיל
 סָאװ ךַאז עכַאלטיא ןּוא ;גנּורעדנוװּפָא ריא ןּופ רעגעלעג סָאד
 טייקניירמּוא יד יװ ױזַא ןיירמּוא ןייז לָאז ,ףיורעד ןציז טעװ יז
 ןָא ךיז טריר סָאװ רעכַאלטיא ןּוא" .גנורעדנוזּפָא ריא ןּופ
 ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז רע ןּוא ;ןיירמוא ןרעװ לָאז ,ןָא יז
 ןּוא= .טנוװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא
 ,געט ןּביז ןלייצ ךיז יז לָאז ,גנוסילפ ריא ןּופ ןייר טרעוו יז זַא
 ךיז יז לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ןּוא* .ןייר ןייז יז לָאז ךָאנרעד ןּוא
 ןעננערּב יז ןּוא ,ןּבױט עגנּוי ײװצ רעדָא ,ןּבױטלטרּוט ײװצ ןעמענ
 לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאנניַא םּוצ ,ןהֹּכ םּוצ
 רעד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ַא ענייא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא ענייא ןכַאמ
 רעניירמּוא ריא ןגעװ ןּופ טָאג רַאפ ריא ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ
 .גנוסילפ

 רעייז ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןדײשּפָא טלָאז ריא ןּואי
 ,טייקניײרמּוא רעייז ךרּוד ןּברַאטש טינ ןלָאז יז ידּכ ,טייקניירמּוא
 .ייז ןשיװצ סָאװ ןּכשִמ ןיימ ןקיניײרמּוארַאפ ןלעװ יז זַא

 סָאװ םעד ןּופ ןּוא ,ןקיסּולפ םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד**
 ךרּוד ןיירמּוא ןרעוו ּוצ ,ןעמָאז ןּופ סולפ ַא סױרַא טייג םיא ןּופ
 ןּופ ןּוא ,גנּורעדנּווּפָא ריא ןיא רעקנַארק רעד ןּופ ןּוא= ;םעד
 ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ייס ,גנוסילפ ַא טימ קיסולפ זיא סָאװ םעד
 .רעניירמּוא ןַא טימ ןגיל טעװ סָאװ ןַאמ ַא ןופ ןּוא ;יורפ ַא ייס ןּוא

 תֹומ יֵרֲחַא

 ןּופ טױט םעד ךָאנ ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןמ
 ןוא ,טָאג רַאפ טנענעג ןּבָאה יז ןעװ ,ןיז יײװצ סנרהַא

 ןייד ּוצ דער :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא* ;ןּברָאטשעג ןענייז -
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 רעדעװטעי ּוצ ןײגנײרַא טינ לָאז רע זַא ,ןענֹרהַא רעדּורּב
 סָאװ קעד ןרַאפ ,תֶכֹורְּפ ןּופ קינײװעניא םּוטקילײה ןיא טייצ
 זײװַאּב ךיא םורָאװ ;ןּברַאטש טינ לָאז רע ידּכ ,ןורָא ןרעּביא
 ןיא ןעמּוק ןרהַא לָאז טימרעד* .קעד ןרעּביא ןקלָאװ ןיא ךיז
 רעדיװ ַא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ סקָא ןגנּוי ַא טימ :םוטקילײה
 רע לָאז לדמעה ןענייל קילײה ַא* .רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ
 ַא טימ ןּוא ,ּבײל ןייז ףיוא ןייז ןלָאז ןזיוה ענענייל ןּוא ,ןָאטנָא
 רענענייל ַא טימ ןּוא ,ןטרּונמּורַא ךיז רע לָאז לטרַאג םענענייל
 ,סָאד ןענייז רעדיײלק עקילײה ;ןּבױהַאּב ךיז רע לָאז ּביױה
 ןוא* .ןָאטנָא יז ןּוא ,רעסַאװ ןיא ּבײל ןייז ןדָאּב לָאז רע ןּוא
 ײװצ ןעמענ רע לָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעד ןּופ
 -דנַארּב ַא רַאפ רעדיװ ןייא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ קעּבנגיצ
 -דניז ןּופ סקָא םעד ןענענעג ןכַאמ לָאז ןרהַא ןּוא* .רעפּפָא
 ןּוא ךיז ףיוא ןייז רּפכמ לָאז רע ןּוא ,םיא רַאפ סָאװ רעפּפָא
 יז ןּוא ,קעּב ײװצ יד ןעמענ לָאז רע ןּואי .טניזעגזיוה ןייז ףיוא
 ןוא* .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב טָאג רַאפ ןלעטשקעװַא
 רַאפ לרֹונ ןייא ,תֹולָרֹוג קעּב עדייּב ףיוא ןָאטּפױרַא לָאז ןרהַא
 ןענענעג ןכַאמ לָאז ןרהַא ןּוא" .לזָאזַע רַאפ לרֹוג ןייא ןּוא ,הוהי
 ,הוהי רַאפ לרֹוג רעד ףױרַא זיא םיא ףיוא סָאװ קָאּב םעד
 ףיוא סָאװ קָאּב רעד ןּואי* .רעפּפָאדניז ַא רַאפ ןכַאמ םיא ןּוא
 טלעטשענקעװַא לָאז ,לזָאזַע רַאפ לרֹוג רעד ףױרַא זיא םיא
 ,םיא רעּביא ןייז ּוצ רּפכמ ,טָאג רַאפ רעקידעּבעל ַא ןרעוו
 ןכַאמ לָאז ןרהַא ןּואי* .רּבדמ ןיא לזָאזַע ּוצ ןקישּוצקעװַא םיא
 ןייז רּפכמ ןּוא ,םיא רַאפ סָאװ רעפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןענענעג
 סקָא םעד ןטכעש לָאז רע ןּוא ;טניזעגזיוה ןייז ףיוא ןּוא ךיז ףיוא
 עלּופ ַא ןעמענ לָאז רע ןּואיי .םיא רַאפ סָאװ רעפּפָאדניז ןּופ
 ענייז ןּוא ,טָאג רַאפ ןּופ ,חּבומ םעד ןּופ ןליוקרעייפ ןַאפרעייפ
 ןּוא ,ןצריװעג עקידעקעמש ןּופ ךיוריװ םעניד סנפיוה עלּופ
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 םעד ןָאטּפױרַא לָאז רע ןּוא* .תֶכֹורָּפ ןּופ קינײװעניא ןעגנערּב
 ךיוריײװ םעד ןּופ ןקלָאװ רעד ןּוא ,טָאג רַאפ רעייפ ןפיוא ךיורײװ
 טינ לָאז רע ידּכ ,ץעועג ןרעּביא סָאװ קעד םעד ןקעדרַאפ לָאז
 ןּוא ,סקָא ןּופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ לָאז רע ןּוא* .ןּברַאטש
 קעד ןרַאפ ןּוא ;חרזמ ּוצ קעד ןפיוא רענניפ ןייז טימ ןצירּפש
 .רעגניפ ןייז טימ לָאמ ןּביז טּולּב םעד ןּופ ןצירּפש רע לָאז
 ןרַאפ סָאװ רעפּפָאדניז ןּופ קָאּב םעד ןטכעש לָאז רע ןּוא*
 ןָאט ןּוא ,תתָכֹורֵּפ ןּופ קינײװעגיא טּולּב ןייז ןעגנערּב ןּוא ,קלָאפ
 ,סקָא ןּופ טּולּב םעד טימ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא טּולּב ןייז טימ
 לָאז רע ןּוא* .קעד ןרַאפ ןּוא קעד ןפיוא ןצירּפש סע ןּוא
 ןּופ ןטייקניירמּוא יד ןגעװ ןּופ םוטקילײה םעד ףיוא ןייז רּפכמ
 ןיא ןכערּברַאפ ערעיײז ןגעוו ןּופ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 סָאװ דעֹומ-להֹוא םּוצ ןָאט רע לָאז ױזַא ןּוא ;םיאטח ערעײז עלַא
 ןייק ןּואי .ןטיײקנײרמּוא ערעײז ןּופ ןטימ ןיא יז ייּב טּור
 ּוצ רּפכמ טמּוק רע ןעװ ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןייז טינ לָאז שטנעמ
 רּפכמ לָאז רע ןּוא .סױרַא טייג רע זיּב ,םּוטקילײה ןיא ןייז
 רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,טניזענזיוה ןייז ףיוא ןּוא ,ךיז ףיוא ןייז
 סָאװ חּבומ םּוצ ןײגסױרַא לָאז רע ןּואי* .לארׂשי ןּופ גנּולמַאזנייא
 םעד ןּופ ןעמענ לָאז רע ןּוא ;םיא ףיוא ןייז רּפכמ ןּוא ,טָאג רַאפ
 ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,קָאּב ןּופ טּולּב םעד ןּופ ןּוא ,סקָא ןּופ טּולּב
 ףיוא ןצירּפש לָאז רע ןּוא* .םּורַא דנור חּבזמ ןּופ רענרעה יד
 ,ןקינײר םיא ןּוא ,לָאמ ןּביז רעגניפ ןייז טימ טּולּב םעד ןּופ םיא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןטייקניײרמּוא יד ןּופ ןקילײה םיא ןּוא
 ןפיוא ןּוא ,םּוטקילײה ןפיוא ןייז רּפכמ ןקידנע טעװ רע זַא ןּואי
 םעד ןענענעג ןכַאמ רע לָאז ,חּבומ ןפיוא ןּוא ,דעֹומ-להֹוא
 טנעה עדייּב ענייז ןענעלנָא לָאז ןרהַא ןּואי* .קָאּב ןקידעּבעל -

 ןייז הדוותמ ךיז ןּוא ,קָאּב ןקידעּבעל םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא
 ףיוא ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ דניז עלַא ףיוא םיא רעּביא
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 לָאז רע ןּוא ;םיאטח ערעיײז עלַא ןיא ןכערּברַאפ ערעייז עלַא
 ןקישקעװַא םיא ןּוא ,קָאּב םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא ןָאטּפױרַא יז
 ןּוא .רּבדמ ןיא ןשטנעמ םענטסימּוא ןַא ןּופ טנַאה רעד ךרּוד
 ןַא ןיא דניז ערעייז עלַא ךיז ףיוא ןגָארטקעװַא לָאז קָאּב רעד
 ןיא קָאּב םעד ןזָאלקעװַא לָאז רע ןּוא ;דנַאל םענעטינשעגּפָא
 ןוא ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןײננײרַא לָאז ןרהַא ןּוא= .דּבדמ רעד
 ןייז ייּב ןָאטעגנָא טָאה רע סָאװ רעדיײלק ענענייל יד ןָאטסױא
 ןּוא* .ןזָאל ןטרָאד יז לָאז רע ןּוא ,םוטקילײה ןיא ןײננײרַא
 ןּוא ,טרָא ןקילײה ַא ןיא רעסַאװ ןיא ּבײל ןייז ןדָאּב לָאז רע
 -דנַארּב ןייז ןכַאמ ןּוא ,ןײגסױרַא ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןָאטנָא
 ףיוא ןייז רּפכמ ןּוא ,קלָאפ ןּופ רעפּפָאדנַארּב סָאד ןּוא רעפּפָא
 רעפּפָאדניז םעד ןּופ סטעפ סָאד ןּוא* .קלָאפ ןפיוא ןּוא ךיז
 םעד טײלַאּב סָאװ רעד ןּוא* .חּבומ ןפיוא ןפמעד רע לָאז
 ּבייל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדיילק עניו ןשַאװ לָאז ,לוָאזַע ּוצ קָאּב
 .רענַאל ןיא ןעמּוקנײרַא רע געמ ךָאנרעד ןּוא ,רעסַאװ ןיא
 ,רעפּפָאדניז ןּופ קָאּב םעד ןּוא ,רעפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןּואי
 ןיא ןייז ּוצ רּפכמ ,ןרָאװעג טכַארּבעג זיא טּולּב רעייז סָאװ
 ןענערּברַאפ ןּוא ,רעגַאל ןסיוא ןגָארטסױרַא ןעמ לָאז ,םּוטקילײה
 .טסימ רעייז ןּוא ,שיילפ רעייז ןּוא ,ןלעפ ערעייז רעייפ ןיא
 ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,יײז טנערּברַאפ סָאװ רעד ןּוא*
 ןעמּוקנײרַא רע געמ ךָאנרעד ןּוא ,רעסַאװ ןיא ּבײל ןייז ןדָאּב
 .רעגַאל ןיא

 ןטעּביג ןיא:ץעזעג ןקיּביײא םּוצ ןייז ךייַא לָאז סָאד ןּוא"
 ,לעז רעייַא ןקינייּפ ריא טלָאז ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח
 ,רענערָאּבעגנייַא רעד ייס ,ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא ןייק ןּוא
 .ךייַא ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ רעדמערפ רעד ייס ןּוא
 ,ךייַא ףיוא ןייז רּפכמ ןעמ טעװ גָאט ןקיזָאדמעד ןיא םורָאװ"
 רַאפ ןרעװ ןייר ריא טעװ דניז ערעײַא עלַא ןּופ ;ןקינײר ּוצ ךייַא
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 טלָאז ריא ןּוא ,ךייַא רַאפ סָאד זיא גנּואּור ןּופ תּבש ַא*  .טָאג
 עמ סָאװ ןהֹּכ רעד ןּוא* .ץעזעג קיּביײא ןַא ;לעז רעיײַא ןקינייּפ
 ןייז ּוצ טנַאה ןייז ןליפרעד טעװ עמ סָאװ ןּוא ,ןּבלַאז םיא טעװ
 לָאז רע ןּוא ;ןייז רּפכמ לָאז ,טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא ןהֹּכ ַא
 רע ןּוא* .רעדיילק עקילײה יד ,רעדיילק ענענײל יד ןָאטנָא
 ךיוא ;דעֹומ-להֹוא ןפיוא ןּוא ,םישדְקיישדק ןפיוא ןייז רּפכמ לָאז
 ףיוא ןּוא ,םינהֹּכ יד ףיוא ןּוא ,ןייז רּפכמ רע לָאז חּבומ ןפיוא
 .ןייז רּפכמ רע לָאז גנולמַאזנייַא רעד ןּופ קלָאפ ןצנַאג םעד
 ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,ץעזעג ןקיּבייא םּוצ ןייז ךייַא לָאז סָאד ןּואי
 לָאמ ןייא ,דניז ערעייז עלַא ןגעװ ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 .רָאי ןיא

 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ןָאטעג טָאה רע ןּוא

 ּוצ דער" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןּי
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ּוצ ןּוא ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ,ןענרהַא

 ,ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא
 :ןגָאז ּוצ יױזַא

 טעװ סָאװ לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי*
 ,רעגַאל ןיא ,גיצ ַא רעדָא ,סּפעש ַא רעדָא ,סקָא ןַא ןטכעש
 ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ןּוא* ,רענַאל ןסיוא ןטכעש טעװ סָאװ רעדָא
 רַאפ ןייז ּוצ בירקמ ,טכַארּבעג טינ סע רע טָאה דעֹומ-להֹוא
 טּולּב יװ סע לָאז ,טָאג ןּופ ןּכשִמ ןרַאפ ,טָאג ּוצ ןּברק ַא
 רענעי ןּוא ;ןסָאגרַאפ רע טָאה טּולּב ;ןַאמ םענעי ןרעװ טנכערעג
 יד ידּכי .קלָאפ ןייז ןשיװצ ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז שטנעמ
 סָאװ ,רעפּפָאטכַאלש ערעייז ןעגנערּב ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק
 ,טָאג ּוצ ןעגנערּב יז ןלָאז ייז-דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןטכַאלש יז
 -דירפ ןטכַאלש יז ןּוא ,ןהֹּכ םּוצ ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ
 טּולּב סָאד ןעגנערּפש לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא" .טָאג ּוצ רעפּפָא
 ןפמעד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ,טָאג ןּופ חּבומ ןפיוא
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 רעמ ןלָאז יז ןּואי .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאּפ סטעפ סָאד
 יז סָאװ ,םידש יד ּוצ רעפּפָאטכַאלש ערעײז ןטכַאלש טינ
 ןייז יז סָאד לָאז ץעועג קיּביײא ןַא .ייז ךָאנ טריפרַאפ ןענייז
 .תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא

 ןופ זיוה םעד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּואי
 ןטלַאהפיוא ךיז טעװ סָאװ ןדמערפ םעד ןּופ רעדָא ,לארׂשי
 ַא רעדָא רעפּפָאדנַארּב ַא ןעגנערּבפיוא טעװ סָאװ ,ייז ןשיוװצ
 ,ןעגנערּב טינ סע רע טעװ דעֹומ-להֹוא םּוצ ןּואי ,רעפּפָאטכַאלש
 ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז שטנעמ רענעי ,טָאג ּוצ ןכַאמ ּוצ סָאד
 .קלָאפ ןייז

 רעדָא ,לארׂשי ןּופ ויוה םעד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי ןואי"
 טעװ סָאװ ,יײז ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד ןּופ
 םעד ןנעק םינּפ ןיימ ןרעק ךיא לעװ ,טּולּב זיא סע רעסָאװ ןסע
 ןדיינשרַאפ םיא לעװ ךיא ןּוא ,טּולּב סָאד טסע סָאװ ןשטנעמ
 זיא שיילפ םעד ןּופ ןּבעל סָאד םורָאװ'י .קלָאפ ןייז ןשיװצ ןּופ
 חּבומ ןפיוא ןּבעגעג ְךייַא סע ּבָאה ךיא ןּוא ,טּולּב םעד ןיא
 טּולּב סָאד ויא סָאד םורָאװ ;תושפנ ערעיײַא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ
 גָאז םּורד** .ןםיא ןיא סָאװו ןּבעל םעד טימ ,רּפכמ זיא סָאװ
 ןסע טינ לָאז ְךייַא ןּופ שפנ ןייק :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ךיא
 ,ךייַא ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ רעדמערפ רעד ךיוא ;טּולּב
 .טּולּב ןסע טינ לָאז

 רעדָא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי ןּואי*
 טעװ סָאװ ,ייז ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד ןּופ
 ןסענעג געמ סָאװ לניופ ַא רעדָא היח ַא ןּופ גנַאפעג ַא ןעננַאפ
 .דרע טימ ןקעדּוצ סע ןּוא ,טּולּב ןייז ןסיגסיוא לָאז ,ןרעװ
 זיא סָאד טּולּב ןייז-שיילפ רעדעװטעי ןּופ ןּבעל סָאד םורָאװ'*
 ןּופ טּולּב סָאד :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ךיא גָאז םּורד ;ןּבעל ןייז
 רעדעװטעי ןּופ ןּבעל סָאד םורָאװ ,ןסע טינ ריא טלָאזשיילפ ןייק
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 לָאז ,סע טסע סָאװ רעכַאלטיא ;טּולּב ןייז יא סָאד שיילפ
 ןסע טעװ סָאװ שטנעמ רעדעװטעי ןּוא= .ןרעװ ןטינשרַאפ
 ײס ןּוא ,רענערָאּבעגנייַא רעד ייס ,סטקּוצרַאפ רעדָא סנלַאפעג
 ּבײל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,רעדמערפ רעד
 ןּוא* .ןייר ןרעװ ןּוא ,טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא
 רע טעװ ,ןדָאּב טינ ּבײל ןייז ןּוא ,ןשַאװ טינ יז טעװ רע ּבױא
 .דניז ןייז ןגָארטי

 ּוצ דער" ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןְדֹי
 : :ייֵז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 דנַאל ןּופ םיׂשעמ יד יװ ױזַא* .טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא

 ןּוא ;ןָאט טינ ריא טלָאז ,ןסעזעג ןירעד טיז ריא סָאװ םִיַרצִמ
 ,ןיהַא ךייַא גנערּב ךיא סָאװ ,ןַצַנּכ דנַאל ןּופ םיׂשעמ יד יװ ױזַאו
 .ןייג טינ ריא טלָאז םיקּוח ערעייז ןיא ןּוא ;ןָאט טינ ריא טלָאז

 ןטיה ריא טלָאז םיקּוח עניימ ןּוא ,ןָאט ריא טלָאז ןצעזעג עניימ*
 ןטיה טלָאז ריא ןּוא* .טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא ;ײז ןיא ןייג ּוצ
 טּבעל ,ײז טּוטששטנעמ ַא זַא סָאװ ,ןצעזעג עניימ ןּוא םיקּוח עניימ
 .הוהי ןיּב ךיא :ײז ךרּוד רע
 רעטנָאנּבײל םּוׁש ַא ּוצ רענייא ןייק ןענענעג טינ טלָאז ריא* =
 .הוהי ןיּב ךיא :דנַאש יד ןקעלּפטנַא ּוצ ,רעניײז
 ,רעטּומ ןײד ןּופ דנַאש יד ןּוא ,רעטָאפ ןייד ןּופ דנַאש ידי |
 טינ ּוטסרָאט ,רעטּומ ןייד זיא יז :ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז
 .דנַאש ריא ןקעלּפטנַא
 ;ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז ּבײװ סרעטָאפ ןייד ןּופ דנַאש יד" = |

 .סָאד זיא רעטָאפ ןייד ןּופ דנַאש ידי
 ,רעטכָאט סרעטָאפ ןייד ,רעטסעװש ןייד ןּופ דנַאש ידי -
 ןרָאּבעג רעדָא ,זיוה ןיא ןרָאּבעג ,רעטכָאט סרעטּומ ןייד רעדָא
 .ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז דנַאש רעייז-ןסיוא ןּופ
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 סרעטכָאט ןייד ןּופ רעדָא ,רעטכָאט סנּוז ןייד ןּופ דנַאש יד"
 ןייד םורָאװ ,ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז דנַאש רעײז-רעטכָאט
 .ייז ןענייז דנַאש

 ,ּבײװ סרעטָאפ ןייד ןּופ רעטכָאט רעד ןּופ דנַאש ידי
 טינ ּוטסלָאז ,רעטסעוװש ןייד זיא יז--רעטָאפ ןייד ןּופ ןרָאּבעג
 .דנַאש ריא ןקעלּפטנַא

 טינ ּוטסלָאז רעטסעװש סרעטָאפ ןייד ןּופ דנַאש ידי
 .יז זיא עטנָאנּבײל סרעטָאפ ןייד ;ןקעלּפטנַא

 טינ ּוטסלָאז רעטסעװש סרעטומ ןייד ןּופ דנַאש ידי
 .יז ויא עטנָאנּבײל סרעטּומ ןייד םורָאװ ,ןקעלּפטנַא :

 טינ ּוטסלָאז רעדּורּב סרעטָאפ ןיד ןּופ דנַאש ידי
 .יז זיא עמּומ ןייד ;ןענענעג טינ ּוטסלָאז ּבײוו ןייז ּוצ :ןקעלּפטנַא

 סנּוז ןייד ;ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז רּונש ןייד ןּופ דנַאש יד'*
 .דנַאש ריא ןקעלּפטנַא טינ ּוטסרָאט ,יז זיא ּבײװ

 ;ןקעלּפטנַא טינ וטסלָאז ּבײװ סרעדּורּב ןייד ןּופ דנַאש ידי"
 .סָאד זיא רעדּורּב ןייד ןּופ דנַאש יד

 טינ ּוטסלָאז רעטכָאט ריא טימ יורפ ַא ןּופ דנַאש ידיי
 סרעטכָאט ריא רעדָא ,רעטכָאט סנז ריא .ןקעלּפטנַא
 עריא ;דנַאש ריא ןקעלּפטנַא ּוצ ,ןעמענ טינ ּוטסלָאז ,רעטכָאט
 .טײקכַאלדנעש ַא סָאד זיא ,יײז ןענייז עטנָאנּבײל

 ןייז ּוצ ןעמענ טינ ּוטסלָאז רעטסעווש ריא ּוצ יורפ ַא ןּואי*
 ריא ייּב רענעי ןּבעל דנַאש ריא ןקעלּפטנַא ּוצ ,ּבײװטימ ַא
 .ןּבעל

 טייקניירמּוא ריא ןּופ גנּורעדנּוזּפָא רעד ןיא יורפ ַא ּוצ ןּוא""
 .דנַאש ריא ןקעלּפטנַא ּוצ ןענענעג טינ ּוטסלָאז

 ַא ןּבָאה טינ ּוטסלָאז רבח ןייד ןּופ ּבײװ רעד טימ ןּוא"
 .ריא טימ ןקינײרמּוארַאפ ּוצ ךיז ,ןעמָאז ןּופ ףָאלשיײּב

 ןייז בירקמ ףיוא ןּבעג טינ ּוטסלָאז רעדניק ענייד ןּופ ןּוא*י
 א ר א אן. ,,,..י,,,,,,,יסטטטט =
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 :טָאג ןייד ןּופ ןעמָאנ םעד ןכעוושרַאפ טינ טסלָאז ןּוא ,ְךֶלֹומ ּוצ
 .הוהי ןיּב ךיא

 עמ יװ יװַא ןגיל טינ ּוטסלָאז ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןּוא=
 .סָאד זיא טייקידרעװמּוא ןַא ;יורפ ַא טימ טגיל

 -רַאפ ּוצ ךיז ,ןגיל טינ ּוטסלָאז המהּב ןייק טימ ןּוא*
 המהּב ַא רַאפ ןייטש טינ לָאז יורפ ַא ןּוא ;ריא טימ ןקינײרמּוא
 .סָאד זיא גנושימרַאפ ַא ;ריא טימ ןניל ּוצ

 ,עקיזָאדיד עלַא טימ ןקיניײרמּוארַאפ טינ ךייַא טלָאז ריא*
 -לעפ יד טקיניײרמּוארַאפ ךיז ןּבָאה עקיזָאדיד עלַא טימ םורָאװ
 דנַאל סָאד ןּוא* .ךייַא רַאפ ןּופ סױרַא ּביירט ךיא סָאװ רעק
 ריא טימ טנכערענּפָא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,ןיירמּוא ןרָאװעג זיא
 עריא ןגיּפשענסױרַא טָאה דנַאל סָאד ןּוא ,דניז עריא רַאפ
 עניימ ןּוא םיקּוח עניימ ןטיה ריא טלָאז םּורדי .רעניֹוװַאּב
 -מוא עקיזָאדיד עלַא ןּופ ןָאט טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןצעזעג
 רעדמערפ רעד ייס ןּוא ,רענערָאּבעגניַא רעד ייס ,ןטייקידרעװ
 "מּוא עקיזָאדיד עלַא םורָאװיי-ךייַא ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ
 ,ךייַא רַאפ סָאװ דנַאל ןּופ ןשטנעמ יד ןָאטעג ןּבָאה ןטיײקידרעװ
 לָאז דנַאל סָאד ידּכיי-ןיײרמּוא ןרָאװעג זיא דנַאל סָאד ןּוא
 יװ ױזַא ,ןקיניירמּוארַאפ סע טעװ ריא זַא ,ןעיײּפשסױא טינ ךייַא
 םורָאװ= .ְךייַא רַאפ סָאװ קלָאפ סָאד ןגיּפשעגסױא טָאה סע
 ןטייקידרעװמּוא עקיזָאדיד עלַא ןּופ ןָאט טעװ סָאװ רעכַאלטיא
 ןשיװצ ןּופ ןרעװ ןטינשרַאּפ ןלָאו ,סע ןעּוט סָאװ תושפנ יד-
 ןָאט ּוצ טינ ,גנוטיה ןיימ ןטיה טלָאז ריא ןּוא* .קלָאפ רעייז
 רַאפ ןרָאװעג ןָאטעג ןענייז סָאװ ןריפנייַא עקידרעװמּוא יד ןּופ
 ןיּב ךיא ;ײז טימ ןקינײרמּוארַאפ טינ ךייַא טלָאז ריא ןּוא ,ךייַא
 .טָאג רעייַא הוהי
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 םיִׁשֹודק
 רעד ּוצ דער :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי לי

 ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג
 :ייֵז ּוצ

 ןיּב טָאג רעײַא הוהי ךיא םורָאװ ,ןַײז ריא טלָאז קילײה
 רעטּומ ןייז רַאפ ײשּפָא ןּבָאה רעכַאלטיא טלָאז ריא* .קילײה
 הוהי ןיּב ךיא :ןטיה ריא טלָאז םיתּבש עניימ ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּוא
 .טָאנ רעייַא

 רעטעג ענעסָאגעג ןּוא ,ןצעג יד ּוצ ןרעק טינ ךייַא טלָאז ריאי
 .טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא :ןכַאמ טינ ְךייַא ריא טלָאז

 טלָאז ,טָאג ּוצ רעפּפָאדירפ ַא ןטכַאלש טעװ ריא זַא ןּוא
 םעד ןיא" .ןרעװ טקיליװַאּב טלָאז ריא ןַא ןטכַאלש סע ריא
 ףיוא ןּוא ,ןרעװ ןסעגעג סע לָאז גנּוטכַאלש רעיא ןּופ גָאט
 ןיא לָאז ,גָאט ןטירד ןפיוא זיּב רעּביא טּבײלּב סָאװ ןּוא ;ןגרָאמ
 ןסעגעג סע טעװ ןסעגעג ּביוא ןּוא .ןרעװ טנערּברַאפ רעייפ
 טעװ סע ;טײקידרעװמּוא ןַא סָאד זיא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןרעװ
 ןגָארט טעװ ,סָאד טסע סָאװ רעד ןּוא* .ןרעװ טקיליװַאּב טינ
 :טכעװשרַאפ רע טָאה טָאג ןּופ טייקילײה ַא םורָאװ ,דניז ןייז
 .קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ןּוא

 ּוטסלָאז ,דנַאל רעיא ןּופ טינש םעד טדיינש ריא זַא ןּואי
 -כָאנ םעד ןּוא ,דלעפ ןייד ןּופ קע םעד ןדיינש ןקידנערעד טינ
 -נײװ ןייד ןּואי* .ןּבײלקכָאנ טינ ּוטסלָאז טינש ןייד ןּופ ּביילק
 ענעלַאפעגּפָארַא סָאד ןּוא ,ןייר ןּבײלקמּורַא טינ ּוטסלָאז ןטרָאג
 ןַאמערָא ןרַאפ ;ןּבײלקפױא טינ ּוטסלָאז ןטרָאננײװ ןייד ןּופ
 הוהי ןיּב ךיא :ןזָאלרעּביא יז ּוטסלָאז ןדמערפ ןרַאפ ןּוא
 .טָאג רעייַא

 ןּוא ,ןענעקײלרַאּפ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןעבנג טינ טלָאז ריאיי
 טלָאז ריא ןּוא* .ןרעדנַא םעד רענייא ןגיל ןגָאז טינ טלָאז ריא
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 םעד ןכעוװשרַאפ ןּוא ,ןשלַאפ םּוצ ןעמָאנ ןיימ ייּב ןרעוװש טינ
 .הוהי ןיּב ךיא :טָאג ןייד ןּופ ןעמָאנ

 טסלָאז .ןעלונַאּב טינ ןּוא ,רבח ןייד ןקירד טינ טסלָאי
 ריד ייּב םענעגנּודעג ַא ןּופ ןיול םעד ןקיטכענרעּביא ןוָאל טינ
 ַא רַאפ ןּוא ,ןּביױט ַא ןטליש טינ טסלָאז* .ירפ רעד ןיא זיּב
 ןּבָאה ארֹומ טסלָאז ןּוא ;גנּולכױרטש ַא ןגייל טינ ּוטסלָאז ןדנילּב
 .הוהי ןיּב ךיא :טָאג ןייד רַאפ

 טינ טסלָאז ;טּפשמ ַא ןיא הלווע ןַא ןָאט טינ טלָאז ריא*
 םינּפ םעד ןעװענַאש טינ ןּוא ,ןַאמערָא ןַא ןּופ םינּפ םעד ןעניוש
 .רבח ןייד ןטּפשמ ּוטסלָאז טייקיטכערעג טימ ;ןַאמ ןסיורג ַא ןּופ
 טסלָאז ;קלָאפ ןייד ןשיװצ תוליכר טימ ןײגמורַא טינ טסלָאז:*
 .הוהי ןיִּב ךיא :רבח ןייד ןּופ טּולּב םעד יײּב גיאּור ןייטש טינ

 ;ןצרַאה ןייד ןיא רעדּורּב ןייד ןּבָאה טנייפ טינ טסלָאזיי
 ןגָארט טינ טסלָאז ידּכ ,רבח ןייד ןדערסיוא ּוטסלָאז ןדערסיוא
 ןטלַאה טינ ןּוא ,ןייז םקֹונ טינ ךיז טסלָאז** .דניז ַא םיא רעּביא
 ּביל טסלָאז טרעיינ ;קלָאפ ןייד ןּופ רעדניק יד ףיוא האנש ַא
 .הוהי ןיּב ךיא :ןײלַא ךיז יװ ױזַא רבח ןייד ןּבָאה

 טינ ּוטסלָאז המהּב ןייד .ןטיה ריא טלָאז ןצעזעג עניימ'*
 ןּוא ;טשימעג ןעייזרַאפ טינ ּוטסלָאז דלעפ ןייד ;טשימעג ןרָאּפ
 ןעמוקפיורַא טינ לָאז ,ֵנטַעַש ,טנַאװעג ןטשימעג ןּופ דנּב ַא
 .ריד ףיוא

 ,ןעמָאז ןופ ףָאלשייּב ַא יורפ ַא טימ ןגיל טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואי
 -סיוא רעּבָא ,ןַאמ ַא רַאפ טמיטשַאּב זיא סָאװ טסניד ַא זיא יז ןּוא
 ריא זיא טפַאשיײרפ ןּוא ,ןרָאװעג טוײלעגסיוא טינ יז זיא טזיילעג
 טינ ןלָאז יז ;גנּושרָאפסױא ןַא ןייז לָאז ,ןרָאװעג ןּבעגעג טינ
 לָאו רע ןּוא* .ןרָאװעג טײרפַאּב טינ זיא יז םורָאװ ,ןרעװ טייטעג
 ;דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,טָאגוצ רעפּפָאדלוש ןייז ןעגנערּב
 ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא .רעפּפָאדלּוש ַא רַאפ רעדיװ ַא
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 ןגעװ ,טָאג רַאפ רעפּפָאדלּוש ןּופ רעדיװ םעד טימ םיא ףיוא
 ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא ;טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז
 .טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז רַאפ

 ןצנַאלפ טעװ ןּוא ,דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טעװ ריא זַא ןּוא*
 -מּוא טכורפ רעיײז ןוָאל ריא טלָאז ,רעמיוּבסע ײלרעלַא
 טינ לָאז סע ,ןטינשַאּבמּוא ןייז ךייַא סע לָאז רָאי יירד ;ןטינשַאּב
 טכּורפ עצנַאג רעייז לָאז רָאי ןטריפ ןפיוא ןּוא= .ןרעװ ןסעגעג
 רָאי ןטפניפ ןפיוא ןּוא* .טָאג ּוצ גנוּבעגּבױל ַא רַאפ קילײה ןייז
 רעייז ןעמּוקּוצ לָאז ךייַא ידּכ ,טכּורפ רעייז ןסע ריא טגעמ
 .טָאנ רעיא הוהי ןיּב ךיא :גָארטנייַא

 .טּולּב ןטימ ןסע טינ טלָאז ריא=*
 .ןגָאזרָאװ טינ ןּוא ןרעּביױצ טינ טלָאז ריא
 ;ּפָאק רעייַא ןּופ ןגערּב יד דנּור ןדײנשּפָא טינ טלָאז ריאיי

 .דרָאּב ןייד ןּופ ןגערּב יד ןּברַאדרַאפ טינ טסלָאז ןּוא
 רעיא ףיוא ןכַאמ טינ ריא טלָאז ןטוט ַא ךָאנ טינש ַא ןּואיי

 טינ ךיז ףיוא ריא טלָאז טפירשעג ןכָאטשעגסיוא ןַא ןּוא ,ּבייל
 .הוהי ןיּב ךיא :ןכַאמ

 רַאפ ןכַאמ ּוצ יז רעטכָאט ןייד ןכעװשרַאפ טינ טסלָאו=
 סָאד ןּוא ,ןרעװ ןסַאלעגסױא טינ לָאז דנַאל סָאד ידּכ ,הנֹוז ַא
 .טײקכַאלדנעש טימ ןרעװ לּופ טעװ דנַאל

 םּוטקילײה ןיימ רַאפ ןּוא ,ןטיה ריא טלָאז םיתּבש עניימ'י
 .הוהי ןיּב ךיא :ײשּפָא ןּבָאה ריא טלָאז

 תוחּור ייּב ןּוא ,רעטסײג ּוצ ןרעק טינ ךייַא טלָאז ריאיי
 ןיּב ךיא :ײז טימ ןקיניײרמּוארַאפ ּוצ ךיז ,ןגערפ טינ ריא טלָאז
 .טָאנ רעייַא הוהי

 ןעװענַאש טסלָאז ןּוא ,ןייטשפיוא ּוטסלָאז זיירג ַא רַאפיי
 ןיּב ךיא :טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןּוא ,ןקז ַא ןּופ םינּפ םעד
 | .הוהי
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 ןיא רעדמערפ ַא ןטלַאהפיוא ךיז טעװ ריד ייּב זַא ןּואי -
 נייַא ןַא יװ יוזַא* .ןעדוװירק טינ םיא ּוטסלָאז ,דנַאל רעיַא
 טלַאה סָאװ רעדמערפ רעד ןייז ךייַא לָאז ךייַא ןּופ רענערָאּבעג
 ;ןײלַא ךיז יו יוװַא ןּבָאה ּביל םיא טסלָאז ןּוא ;ךייַא ייּב ףיוא ךיז
 ןיּב ךיא :םירצמ דנַאל ןיא ןעװעג ריא טַײז עדמערפ םורָאװ
 .טָאנ רעייַא הוהי

 -טסעמ ןיא ,טּפשמ ַא ןיא הלווע ןַא ןָאט טינ טלָאז ריא**
 ,לָאשנָאװ עקיטכיר ַא'** .סָאמ ןיא רעדָא ,גָאװ ןיא ,קָאטש
 ,ןיה רעקיטכיר ַא ןּוא ,הָּפיֵא עקיטכיר ַא ,רענײטשגָאװ עקיטכיר
 ךייַא ּבָאה סָאװ ,טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא :ןייז ְךייַא ייּב לָאז
 עלַא ןטיה טלָאז ריא ןּוא" .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא
 .הוהי ןיּב ךיא :ןָאט ייז ןּוא ,ןצעזעג עניימ עלַא ןּוא ,םיקוח עניימ

 ּוטסלָאז ךיוא* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ר
 :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןגָאז
 םעד ןּופ רעדָא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי

 ןּבעג טעװ סָאװ ,לארׂשי ןיא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ
 סָאד ;ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,ְךֶלֹומ ּוצ רעדניק ענייז ןּופ
 ךיא ןּוא* .רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ םיא לָאז דנַאל ןּופ קלָאפ
 -רַאפ םיא לעװ ןּוא ,ןשטנעמ םענעי ןגעק םינּפ ןיימ ןרעק לעװ
 ענייז ןּופ ןּבעגעג טָאה רע לײװ ,קלָאפ ןייז ןשיװצ ןּופ ןדיינש
 ,םּוטקילײה ןיימ ןקינײרמּוארַאפ ּוצ ידּכ ,ְךֵלֹומ ּוצ רעדניק
 ןליוהרַאּפ ּבוא ןּוא* .ןעמָאנ ןקילײה ןיימ ןכעװשרַאפ ּוצ ןּוא
 םענעי ןּופ ןגיוא ערעײז דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןליוהרַאפ טעװ
 ןש טמ םיא ,ךֵלֹומ ּוצ רעדניק ענייז ןּופ טיג רע ןעװ ,ןשטנעמ -

 ןגעק ןּוא ,ןשטנעמ םענעי ןגעק םינּפ ןיימ ןרעק ךיא לעווי ,ןטײט
 טריפרַאפ ןענייז סָאװ עלַא ןּוא ,םיא לעװ ךיא ןּוא ,החּפשמ ןייז
 ןשיווצ ןּופ ןדיינשרַאפ ,ְךֶלֹומ ךָאנ טריפרַאפ ןייז ּוצ םיא ךָאנ

 רעטסייג ּוצ ןדנעװ ךיז טעװ סָאװ לעז יד ןּוא* .קלָאפ רעייז !
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 ןיימ ןרעק ךיא לעװ ,יײז ךָאנ טריפרַאפ ןייז ּוצ ,תוחּור ּוצ ןּוא
 ןייז ןשיוװצ ןּופ ןדיינשרַאפ םיא לעװ ןּוא ,לעז רענעי ןגעק םינּפ
 םורָאװ ,קילײה ןייז ןּוא ,ןקילײה ךייַא טלָאז ריא ןּואי .קלָאפ
 ןצעזעג עניימ ןטיה טלָאז ריא ןּוא" .טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא
 םורָאװ" .ךייַא טקילײה סָאװ הוהי ןיּב ךיא :ןָאט יז ןּוא
 ןייז רעדָא רעטָאפ ןייז ןטליש טעװ סָאװ רענייא רעדעװטעי
 רעטומ ןייז רעדָא רעטָאפ זייז ;ןרעװ טיטעג ןטייט לָאז ,רעטּומ
 סָאװ ןַאמ ַא ןּוא" !םיא ףיוא טּולּב ןייז ,ןטלָאשעג רע טָאה
 ןייז טימ ןייז הנומ טעװ רע וַא-שיא-תשא ןַא טימ ןייז הנומ טעװ
 ,יורפ יד יא ,ןַאמ רעד יא ןרעװ טייטענ ןטייט לָאז ,ּבײװ סרבח
 ןייז טימ ןגיל טעװ רע זַא ,ןַאמ ַא ןּואי* .ןעװעג הנזמ טָאה סָאװ
 ;טקעלּפטנַא רעטָאפ ןייז ןּופ דנַאש יד רע טָאה ,ּבײװ סרעטָאפ
 !ייז ףיױא טּולּב רעייז ;עדייּב יז ןלָאז ןרעװ טיײטעג ןטַײט
 טייטעג ןטייט יז ןלָאז ,רונש ןייז טימ ןגיל טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואיי
 טּולּב רעייז ,ןעננַאגַאּב יז ןענייז גנושימרַאפ ַא ;עדייּב ןרעוו
 ױזַא ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא!* !ייז ףיוא
 טייקידרעװמּוא ןַא עדייּב יז ןּבָאה ,יורפ ַא טימ טניל עמ יו
 ןוא* !יײז ףיוא טּולּב רעייז ;ןרעװ טייטעג יז ןלָאז ןטייט ;ןָאטעג
 ַא סָאד זיא ,רעטּומ ריא טימ יורפ ַא ןעמענ טעװ ןַאמ ַא זַא
 ,ייז יא ,םיא יא ןענערּברַאפ ןעמ לָאז רעייפ ןיא ;טײקכַאלדנעש
 ןוא* .ךייַא ןשיװצ טײקכַאלדנעש ןייק ןייז טינ לָאז סע ידּכ
 ,ןרעװ טיײטעג ןטייט רע לָאז ,המהּב ַא טימ ןגיל טעװ סָאװ ןַאמ ַא
 ןענענעג טעװ יורפ ַא זַא ןּוא* .ןעגרה ריא טלָאז המהּב יד ןּוא
 יא ןעגרה ּוטסלָאז ,ריא טימ ןגיל ּוצ המהּב זיא סע רעסָאװ ּוצ
 טּולּב רעיײז ,ןרעװ טייטעג יז ןוומ ןטייט ;המהּב יד יא ,יורפ יד
 ןייז ,רעטסעװש ןייז ןעמענ טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא= !ייז ףיוא
 רע ןּוא ,רעטכָאט סרעטומ ןייז רעדָא ,רעטכָאט סרעטָאפ
 ַא סָאד ןיא ,דנַאש ןייז ןעז טעװ יז ןּוא ,דנַאש ריא ןעז טעװ
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 ןּופ ןגיוא יד רַאפ ןרעװ ןטינשרַאפ ןלָאז יז ןּוא ,טײקיטפַאהדנַאש
 טָאה רעטסעוש ןייז ןּופ דנַאש יד ;קלָאפ רעייז ןּופ רעדניק יד
 טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואי* .דניז ןייז ןגָארט רע לָאז ,טקעלּפטנַא רע
 ןקעלּפטנַא טעװ ןּוא ,טפַאשקנַארק ריא ןיא יורפ ַא טימ ןגיל
 טָאה יז ןּוא ,לַאװק ריא טוײלּבטנַא טָאה רע--דנַאש ריא
 ןטינשרַאפ עדייּב יז ןלָאז ,טּולּב ריא ןּופ לַאװק םעד טקעלּפטנַא
 סרעטומ ןייד ןּופ דנַאש יד ןּוא* .קלָאפ רעַײז ןשיוװצ ןּופ ןרעוו
 טינ ּוטסלָאז ,רעטסעוװש סרעטָאפ ןייד ןּופ רעדָא ,רעטסעוװש
 ןלָאז יז ;רע טזײלּבטנַא עטנָאנּבײל ןייז םורָאװ ;ןקעלּפטנַא
 ,ןעמּומ ןייז טימ ןגיל טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא* .דניז רעייז ןגָארט
 ןגָארט ןלָאז יז ;טקעלּפטנַא רעטעפ ןייז ןּופ דנַאש יד רע טָאה
 טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא= .ןּברַאטש יז ןלָאז רעדניק ןָא ;דניז רעייז
 דנַאש יד ;טײקניײרמוא ןַא סָאד זיא ,ּבײװ סרעדּורּב ןייז ןעמענ
 יז ןלָאז רעדניק ןָא ;טקעלּפטנַא רע טָאה רעדּורּב ןייז ןּופ
 - .ןּבײלּב

 עניימ עלַא ןּוא ,םיקּוח עניימ עלַא ןטיה טלָאז ריא ןּואיי
 ,ןיהַא ךייַא גנערּב ךיא סָאװ דנַאל סָאד ידּכ ,ןָאט יז ןּוא ,ןצעזעג
 ריא ןּוא* .ןעײּפשסױרַא טינ ךייַא לָאז ,ןענירד ןצעזַאּב ּוצ ךיז
 ירַאפ ךיא סָאװ קלָאפ םעד ןּופ ןריפנייַא יד ןיא ןייג טינ טלָאז -

 ךיא ןּוא ,ןָאטעג ייז ןּבָאה ץלַא סָאד םורָאװ ;ךייַא רַאפ ןּופ ּביירט
 :ךייַא ּוצ טנָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא* .ייז טימ טלקערַאפ ךימ ּבָאה
 ּוצ יז ןּבעג ךייַא יז לעװ ךיא ןּוא ,דרע רעיײז ןּברַא טעװ ריא
 ךיא .קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא-ןּברַא
 .תומּוא יד ןּופ טדײשענּפָא ךייַא ּבָאה סָאװ טָאג רעייַא הוהי ןיּב
 רעד ןּוא המהב רענייר רעד ןשיװצ ןדײשּפָא ריא טלָאז םּורד=

 ,םענייר םעד ןּוא לגיופ םעניירמּוא םעד ןשיוװצ ןּוא ,רעניירמוא

 ,המהּב ַא טימ לעו רעיא ןקידרעװמּוארַאפ טינ טלָאז ריא ןּוא
 ,טנעמדיװ דרע יד רָאנ סָאװ טימ רעדָא ,לניופ ַא טימ רעדָא



 8 אכ-26 כ רֹומא ,ארקיו 60

 ןוא* .ךייַא רַאפ ןיירמּוא ןכַאמ ּוצ טדײשענּפָא ּבָאה ךיא סָאװ
 ןּוא ,קילײה ןיּב הוהי ךיא םורָאװ ,קילײה ןייז רימ טלָאז ריא
 .רימ ּוצ ןרעהעג ּוצ ,תומּוא יד ןּופ טדײשענּפָא ְךייַא ּבָאה ךיא

 ןעמענרַאפ ךיז ןלעװ יז זַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןּואיי
 טימ ;ןרעװ טייטעג ןטייט ייז ןלָאז ,חּור ַא רעדָא טסייג ַא טימ
 !ייז ףיוא טּולּב רעייז ;ןפרַאװרַאפ יז ןעמ לָאז רענייטש

 רֹומֲא
 יד ,םינהֹּכ יד ּוצ דער :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא אר

 :ייז ּוִצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,ןענֹרהַא ןּופ ןיז
 ןייז ןשיוװצ ןטיוט ַא ןָא ןקינײרמּוארַאפ טינ ךיז לָאז רענייק

 ,םיא ּוצ טנָאנ זיא סָאװ בורקיּביײל ַא םענייז ןָא ןדייס* ;קלָאפ
 ןייז ןָא ןּוא ,ןּוז ןייז ןָא ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןָא ןּוא ,רעטּומ ןייז ןָא
 נוי ַא רעטסעוש ןייז ןָא ןּוא* ;רעדּורּב ןייז ןָא ןּוא ,רעטכָאט
 -ןַאמ ַא טַאהעג טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,םיא ּוצ טנָאנ זיא סָאװ ,יורפ
 ןייז ןשיװצ רַאה רעד* .ןקינײרמּוארַאפ ךיז רע געמ ריא ןָא
 ײ .ןכעװשרַאפ ּוצ ךיז ןקיניײרמּוארַאפ טינ ךיז רָאט קלָאפ
 רעייז ןּופ ןגערּב יד ןּוא ,ּפָאק רעייז ףיוא ךילּפ ַא ןכַאמ טינ ןלָאז
 טינ יז ןלָאז ּבייל רעייז ףיוא ןּוא ,ןלָאגּפָא טינ יז ןלָאז דרָאּב
 ,טָאג רעייז ּוצ ןייז יז ןלָאז קילײה" .גנודײנשניַא ןַא ןדײנשנייַא
 ,טָאג רעייז ןּופ ןעמָאנ םעד ןכעוװשרַאפ טינ ןלָאז יז ןּוא
 ןענייז ,טָאג רעייז ןּופ זייּפש יד ,הוהי ןּופ רעפּפָארעײפ יד םורָאװ
 רעדָא הנֹוז ַא ּבײװ ַאי .קילײה ןייז יז ןוּומ םּורד ,בירקמ יז
 ריא ןּופ טְגעג ּביײװ ַא ןּוא ,ןעמענ טינ יז ןלָאז עטכעוושרַאּפ ַא
 .טָאג ןייז ּוצ קילײה זיא רע םורָאװ ;ןעמענ טינ יז ןלָאז ןַאמ
 טָאג ןייד ןּופ זייּפש יד םורָאװ ,קילײה ןטלַאה םיא טסלָאז ןּואי
 ןיִּב קילײה םורָאװ ,ןייז ריד רע לָאז קילײה ;בירקמ רע זיא
 .ךייַא קילײה סָאװ ,הוהי ךיא
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 -רַאפ ךיז טעװ יז זַא ,ןהֹּכ ַא ןַאמ ַא ןּופ רעטכָאט יד ןּואי
 רעייפ ןיא ;רעטָאפ ריא יז טכעוװשרַאפ ,ןייז ּוצ הנומ ןכעװש
 .ןרעװ טנערּברַאפ יז לָאז

 ,רעדירּב ענייז ןּופ רעטסערג רעד זיא סָאװ ןהֹּכ רעד ןּואי"
 ןופ לייא סָאד ןרָאװעג ןסָאנעגפױרַא זיא ּפָאק ןייז ףיוא סָאװ
 ,רעדיילק יד ןָאטּוצנָא טנַאה ןייז טליפרעד טָאה עמ ןּוא ,גנּוּבלַאז
 ענייז ןסײרנייַא טינ ןּוא ,ּפָאק ןייז ןסקַאװרַאפ ןוָאל טינ לָאז
 ;ןינוצ טינ רע לָאז תמ ַא ןּופ ּבײל ןייק ּוצ ןּואי* ;רעדײלק
 טינ ךיז רע לָאז רעטּומ ןייז ןָא ןּוא רעטָאפ ןייז ןָא ּוליפַא
 ,ןײנסױרַא טינ רע לָאז םוטקילײה ןּופ ןּוא= .ןקינײרמּוארַאּפ
 יד םורָאװ ,טָאג ןייז ןּופ םוטקילײה סָאד ןכעװשרַאפ טינ ןּוא
 ןיּב ךיא :םיא ףיוא זיא גנּוּבלַאז סטָאג ןּופ לייא םעד ןּופ ןיורק
 .ןעמענ רע לָאז טפַאשיורפגנוי ריא ןיא ּבײװ ַא ןּוא* .הוהי
 ,הנֹוז ַא ,עטכעוושרַאפ ַא רעדָא ,השורג ַא רעדָא ,הנמלַא ןַא
 ןייז ןּופ יורפננוי ַא זיולּב רָאנ ;ןעמענ טינ רע לָאז עקיזָאדיד
 -רַאפ טינ לָאז רע ןּוא* .ּבײװ ַא רַאפ ןעמענ רע לָאז קלָאפ
 קילײה הוהי ךיא םורָאװ ,קלָאפ ןייז ןשיװצ ןעמָאז ןייז ןכעוװש
 .םיא

 ּוצ דעריי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי*
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןענֹרהַא

 סָאװ ,תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא ןעמָאז ןייד ןּופ רעכַאלטיא
 יד ןייז ּוצ בירקמ ןענענעג טינ לָאז ,םּומ ַא ןייז טעװ םיא ןיא
 םיא ןיא סָאװ ןַאמ רעכַאלטיא םורָאװי* .טָאג ןייז ןּופ זייּפש
 ַא רעדָא ,רעדנילּב ַא ןַאמ ַא :ןענענעג טינ רָאט ,םּומ ַא ָאד זיא
 טימ רעדָא ,זָאנ רענעלַאפעגנייַא ןַא טימ רעדָא ,רעקידעקניה
 -עצ ןייז טעװ םיא ייּב סָאװ ןַאמ ַא רעדָא"" ,גנַאל ּוצ דילג ןייא
 ,רעקיוה ַא רעדָא* ,טנַאה ַא ןכָארּבעצ רעדָא ,סּופ ַא ןכָארּב
 טימ רעדָא ,גיוא ןייז ףיוא םלעּב ַא טימ רעדָא ,קילרַאק ַא רעדָא
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 .רעטכירּבעג ַא רעדָא ,ץערק עטכייפ רעדָא ,ץערק ענעקּורט
 סָאװ ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ ןַאמ רעכַאלטיא:י
 יד ןייז ּוצ בירקמ ןענענעג טינ לָאז ,םּומ ַא ָאד ויא םיא ןיא
 טינ רע רָאט ,םיא ןיא ָאד זיא םּומ ַא ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ
 ןופ זייּפש יד .טָאג ןייז ןּופ זייּפש יד ןייז ּוצ בירקמ ןענענעג
 רע געמ ,ןקילײה ןּופ יװ ױזַא ןקילײה ןטסקילײה ןּופ ,טָאג ןייז
 חּבומ םּוצ ןּוא ןעמּוק טינ רע רָאט תֶכֹורְּפ םּוצ רעּבָא* .ןסע
 לָאז רע ןּוא ;םִיא ןיא ָאד זיא םּומ ַא לײװ ,ןענענעג טינ רע רָאט
 .ײז קילײה הוהי ךיא םורָאװ ,ןטיײקילײה עניימ ןכעװשרַאפ טינ

 ענייז ּוצ ןּוא ,ןענֹרהַא ּוצ טדערעג סָאד טָאה השמ ןּוא=
 .לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ּוצ ןּוא ,ןיז

 דערי :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי בר
 יּפָא ןטלַאה ךיז ןלָאז יז זַא ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ

 סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןכַאז עקילײה יד ןּופ טדיישעג
 ןקילײה ןיימ ןכעװשרַאּפ טינ ןלָאז יז ןּוא ,רימ ּוצ ןקילײה יז
 | :ייז ּוצ נָא .הוהי ןיּב ךיא :ןעמָאנ

 -רֹוד ערעייא ףיוא ןעמָאז רעיא לַא ןּופ ןַאמ רעכַאלטיא
 רעדניק יד סָאװ ,ןכַאז עקילײה יד ּוצ ןענענעג טעװ סָאװ תורֹוד
 ףיוא טייקניירמּוא ןייז טימ ,טָאג ּוצ ןקילײה ןלעװ לארׂשי ןּופ
 ןיּב ךיא :רימ רַאפ ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ,םיא
 זיא סָאװ ןרהַא ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי* .הוהי
 טינ ןכַאז עקילײה יד ןּופ רָאט ,רעקיסּולּפ ַא רֶעדָא ערֹוצמ ַא
 ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעד ןּוא .ןרעװ ןייר טעװ רע זיּב ,ןסע
 םיא ןּופ סָאװ ןַאמ ַא רעדָא ;ןטױט ַא ןּופ ןיירמוא זיא סָאװ ןצימע
 טעװ סָאװ ןַאמ ַא רעדָא" ;ןעמָאז ןּופ סּולפ ַא ןײגסױרַא טעװ
 םיא ןּופ טרעװ עמ סָאװ ץרש זיא סע רעסָאװ ןָא ןרירנָא ךיז
 ,ןיירמּוא םיא ןּופ טרעװ עמ סָאװ ןשטנעמ ַא ןָא רעדָא ,ןיירמּוא
 ךיז טעװ סָאװ שטנעמ רעדי-זיא טייקניירמּוא ןייז רָאנ סָאװ
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 טינ לָאז רע ןּוא ,טנװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז לָאז ,ײז ןָא ןרירנָא
 ןיא ביל ןייז ןדָאּבעג טָאה רע ןדייס ,ןכַאו עקילײה יד ןּופ ןסע
 ןּוא ,ןייר ןייז רע לָאז ,ןייגרעטנּוא טעװ ןּוז יד זַא ןּואי .רעסַאװ
 זיא סָאד םורָאװ ,ןכַאז עקילײה יד ןּופ ןסע רע געמ ךָאנרעד|

 ּוצ ,ןסע טינ רע לָאז סטקּוצרַאפ ןּוא סנלַאפעג" .טױרּב ןייז
 ןטיה ןלָאז יז ןּוא* .הוהי ןיּב ךיא :טימרעד ןיײרמּוא ןרעװ
 ןּוא דניז ַא םעד ןגעװ ןגָארט טינ ןלָאז יז ידּכ ,גנוטיה ןיימ
 הוהי ךיא :ןכעװשרַאּפ סע ןלעװ יז זַא ,םעד ךרּוד ןּברַאטש
 ַא ;סקילײה ןסע טינ רָאט רעדמערפ ןייק ןּואי* .ייז קילײה

 .סקילײה ןסע טינ רָאט ,רענעגנודעג ַא רעדָא ,ןהֹּכ ַא ייּב רעניוװ
 ,טלעג ןייז רַאפ ףױקנייַא ןיא ןצימע ןפיוק טעװ ןהֹּכ ַא זַא ןּואיי
 ןייז ןיא ןרָאּבעג ןענייז סָאװ יד ןּוא ;ןּופרעד ןסע רע געמ

 ןהֹּכ ַא ןּופ רעטכָאט יד ןּוא* .טױרּב ןייז ןּופ ןסע ןגעמ יז ,זיוה
 רעקילײה רעד ןּופ יז רָאט ,ןדמערפ ַא ןַאמ ַא ןעמענ טעװ יז זַאו
 טעװ יז זַא ,ןהֹּכ ַא ןּופ רעטכָאט יד רעּבָא* .ןסע טינ גנודײשּפָאו
 ,טינ יז טָאה רעדניק ןייק ןּוא ,השורג ַא רעדָא ,הנמלַא ןַא ןרעװ
 ריא ןיא יװ ױזַא זיוה סרעטָאפ ריא ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעװ יז ןּוא
 רעדמערפ ןייק רעּבָא ;טיױרּב סרעטָאפ ריא ןּופ ןסע יז געמ ,טנגּוי
 סקילײה ןסע טעװ רעצימע זַא ןּוא* .ןסע טינ ןופרעד רָאש
 ןּוא ,ןופרעד לטפניפ ַא ּוצרעד ןגיילוצ רע לָאז ,עזרַאפ ַא ךרוד
 ןכעװשרַאּפ טינ ןלָאז יז ןּוא= .ןהֹּכ םּוצ עקיליײה סָאד ןלָאצּפָא
 ּפָא ןדייש יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןכַאז עקיליײה ידי
 יז ןַא ,גנּוקידלּושרַאפ ןּופ דניז ַא ןגָארט ןכַאמ יז ןּוא** ,טָאג ּוצ
 .ייז קילײה הוהי ךיא םורָאװ ;ןכַאז עקילײה ערעייז ןסע ןלעװ

 ּוצ דערי* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ּוצ ןּוא ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא
 :ייז ּוַצ ןגָאז טסלָאז

 ןּופ רעדָא ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ןַאמ ַא רעצימע זַא
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 עלַא ןּופ ,ןּברק ןייז ןעגנערּב טעװ ,לארׂשי ןיא ןדמערפ םעד
 סָאװ ,ןּבָאג עקיליװיירפ ערעײז עלַא ןּופ רעדָא ,םירדנ ערעייז
 ריא ידּכ* ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ טָאג ּוצ ןעננערּב ןלעװ יז
 ןּופ ,רעלעפ ַא ןָא רכָז ַא ןייז סע זּומ ,ןרעװ טקיליװַאּב טלָאז
 םיא ןיא סָאװ סנייק* .ןגיצ ןּופ רעדָא ,ןסּפעש ןּופ ,רעדניר
 ךייַא טעװ סע םורָאװ ,ןעננערּב טינ ריא טלָאז םּומ ַא ָאד יא
 -דירפ ַא ןעגנערּב טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא** .גנוקיליװַאּב ּוצ ןייז טינ
 רעדָא ,רדנ ןטדערעגסױרַא רָאלק ַא טול ,טָאג ּוצ רעפּפָא
 ּומ ,ףָאש ןּופ רעדָא ,רעדניר ןּופ ,ּבָאג רעקיליװיײרפ ַא רַאפ
 לָאז םּומ ןייק ;ןרעװ ּוצ טקיליװַאּב ידּכ ,טרעלעפעג טינ ןייז סע
 רעדָא ,סטקידעשעג ַא רעדָא ,סדנילּב ַא* .ןייז טינ םיא ןיא
 ,ץערק ענעקּורט טימ רעדָא ,וּוג ַא טימ רעדָא ,סטלפירקרַאפ ַא
 ּוצ ןעננערּב טינ ריא טלָאז עקיזָאדיד-ץערק עטכייפ רעדָא
 .טָאג ּוצ חּבומ ןפיוא רעפּפָארעײפ ַא יז ןּופ ןכַאמ טינ ןּוא ,טָאנ
 ּוצ רעדָא גנַאל ּוצ דילג ןייא טימ םַאל ַא רעדָא סקָא ןַא ןּוא*
 רדנ ַא רַאפ רעּבָא ,ּבָאג עקיליוװיײרפ ַא ןכַאמ ּוטסגעמ סָאד ,ץרּוק
 -טכעלשעג ענייז סָאװ ַאזַא ןּוא** .ןרעװ טקיליװַאּב טינ סע טעװ
 ,ןסירעגנָא רעדָא ,טקַאהעצ רעדָא ,טקירדעצ ןענייז רעדילג
 ריא ןּוא ;טָאג ּוצ ןעגנערּב טינ ריא טלָאז ,ןטינשעגסיוא רעדָא
 רעד ןּופ ּוליפַא= .סָאװײװַא ןכַאמ טינ דנַאל רעייַא ןיא טלָאז
 רעייַא ןּופ זייּפש יד ןעגנערּב טינ ריא טלָאז ןדמערפ ַא ןּופ טנַאה
 ןיא זיא גנּוּברַאדרַאפ רעייז םורָאװ ,עקיזָאדיד עלַא ןּופ טָאג
 .ךייַא ןּופ ןרעװ טקיליװַאּב טינ ןלעװ יז ;יײז ןיא זיא םּומ ַא ,ייז

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא*י
 טעװ סע זַא ,גיצ ַא רעדָא ,סּפעש ַא רֶעדָא ,דניר ַאי

 ןופ ןּוא ,רעטּומ ןייז רעטנּוא ןייז געט ןּביז סע לָאז ,ןרעװ ןרָאּבעג
 ַא רַאפ ןרעװ טקיליװַאּב סע טעװ רעטײװ ןּוא ןָא גָאט ןטכַא
 טלָאז ,ףָאש ַא יצ דניר ַא ןּוא** .טָאג וצ רעפּפָארעײפ ַא ,ןּברק
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 ריא וַא ןּוא* .דניק ןייז טימ גָאט ןייא ןיא ןטכעש טינ סע ריא
 ןטכַאלש סע ריא טלָאז ,טָאג ּוצ רעפּפָאקנַאד ַא ןטכַאלש טעװ
 לָאז גָאט םענעגייא םעד ןיא*= .ןרעװ טקיליװַאּב טלָאז ריא זַא
 ןיא ויּב ןופרעד ןזָאלרעּביא טינ טלָאז ריא ;ןרעװ ןסעגעג סע
 טָאּבעג עניימ ןטיה טלָאז ריא ןּוא** .הוהי ןיִּב ךיא :ירפ רעד
 ןכעװשרַאפ טינ טלָאז ריא ןּוא* .הוהי ןיּב ךיא :ןָאט ייז ןּוא
 יד ןשיװצ טקילײהעג ןייז לָאז ךיא ידּכ ,ןעמָאנ ןקילײה ןיימ
 רעד** ;ךייַא טקילײה סָאװ הוהי ןיּב ךיא :לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןייז ּוצ ךייַא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ךייַא טָאה סָאװ
 .הוהי ןיּב ךיא :טָאג םּוצ

 ּוצ דער :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןֵר
 :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 רַאפ ןפורסיוא יז טלָאז ריא סָאװ טָאג ןּופ םיבֹוטםוִי יד

 סקעוי :םיבֹוט-םוִי עניימ ןענייז סָאד-ןעננופורפיונוצ עקילײה
 זיא גָאט ןטעּביז ןפיוא רעּבָא ,טעּברַא ןרעװ ןָאטעג לָאז געט
 טלָאז טעּברַא ןייק ;גנּופּורפיונוצ עקילײה ַא ,גנואּור ןּופ תּבש ַא
 .רעטרעניֹוװ ערעײַא עלַא ןיא טָאג ּוצ תּבש זיא סָאד ;ןָאט טינ ריא

 -פיונוצ עקילײה יד ,טָאג ןּופ םיבֹוטיםוִי יד ןענייז סָאד*
 רעטלעטשעג רעייז ןיא ןפורסיוא יז טלָאז ריא סָאװ ,ןעננּופּור
 ןגעקַא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא* .טייצ
 גָאט ןטנצפּופ ןפיוא ןּוא" .טָאג ּוצ חַסֶּפְרּברִק רעד זיא ,טנוװָא
 ןּביז ;טָאג ּוצ תוצמ ןּופ בוט-םוָי רעד זיא ,שדֹוח ןקיזָאדמעד ןּופ
 עקילײה ַא לָאז גָאט ןטשרע ןיא* .תוצמ ןסע ריא טלָאז געט
 טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;ךייַא ייּב ןייז גנּופּורפיונּוצ
 ןּביז טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ןעגנערּב טלָאז ריא ןּוא* .ןָאט
 ןייק ;גנופּורפיונוצ עקילײה ַא זיא גָאט ןטעּבױז ןפיוא ;געט
 .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד
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 ּוצ דער" :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 :ייז ּוִצ ןגָאז טסלָאו ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ןּוא ,ךייַא ּביג ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טעװ ריא זַא =
 ןופ ּברַאנ ַא ןעננערּב ריא טלָאז ,טינש ריא ןדיינש טעװ ריא
 ּברַאג יד ןּבייהפיוא לָאז רע ןּואיי .ןהֹּכ םּוצ טינש ןטשרע רעייַא
 ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ;ןרעװ טקיליװַאּב טלָאז ריא ידּכ ,טָאנ רַאפ
 טלָאז ריא ןּוא* .ןּביהפיוא ןהֹּכ רעד יז לָאז ינָאטּור םעד
 ןַא סּפעש ַא ,ּברַאנ יד ףיוא טּבייה ריא סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןכַאמ
 ַא ןּוא-* ;טָאג ּוצ רעּפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,ןקירָאי ַא רעלעפ ַא
 טימ טשימרַאפ לעמלמעז לטנעצ ײװצ ,ּוצרעד רעפּפָאזייּפש
 -סיִג ַא ןּוא ;חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,לייא
 "עג ןּוא ,טיורּב ןּוא= .ןיה לטרעפ ַא ןייװ ,וצרעד רעפּפָא
 זיּב ןסע טינ ריא טלָאז ,ןעגנַאז עשירפ ןּוא ,רענרעק עטנערּב
 ןופ ןּברק םעד טננערּב ריא ויּב ,גָאט םענענייא ןקיזָאדמעד
 עלַא ןיא תורֹוד-רֹוד ערעייַא ףיוא ץעזעג קיּביײא ןַא ;טָאג רעייַא
 | -  .רעטרעניֹוװ ערעײַא

 'ור םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ןּופ ןלייצ ךייַא טלָאז ריא ןּואי*
 ;גנּוּבײהפיוא ןּופ ּברַאנ יד טננערּב ריא סָאװ גָאט םעד ןּופ ,"נָאט
 רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא זיּבי* ;ןייז סע ןלָאז ןכָאװ עצנַאג ןּביז
 ןעננערּב ןּוא ,געט קיצפופ ןלײצּפָא ריא טלָאז ךָאװ רעטעּביז
 טלָאז ריא" .טָאנ ּוצ האּובּת רעיינ רעד ןּופ רעפּפָאזייּפש ַא
 -פיוא ןַא רַאפ ןטיורּב ייוװצ רעטרעניוװ ערעייַא ןּופ ןעננערּב
 ןלָאז טרעייזעג ,ןייז יז ןלָאז לעמלמעז לטנעצ ייווצ ןּופ ;ננּוּבײה
 טלָאז ריא ןּוא= .טָאג ּוצ ּבָאנטשרע ןַא ,ןרעװ טקַאּבעג יז
 ,רעלעפ ַא ןָא עקירָאי ןסּפעש ןּביז טיורּב ןטימ ןעגנערּב
 -דנַארּב ַא ןייז ןלָאז יז ;סרעדיװ ײװצ ןּוא ,סקָא ןגנוי ןייא ןּוא
 -סיג ערעייז ןּוא רעפּפָאזייּפש ערעייז טימ ,טָאג וצ רעפּפָא
 ןוא= .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשענ ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא-רעפּפָא

 יחספ גַאט ןטשרע םעד סָאד טניימ שטייטסיוא ןלענָאיצידַארײ םעד טיול .תֶּבַשַה :טסקעט ןיא *
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 יײװצ ןּוא ,רעפּפָאדניז .ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא ןכַאמ טלָאז ריא
 לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי .רעפּפָאדירפ ַא רַאפ עקירָאי ןסּפעש
 -פיוא ןַא ,ןקיטייצטשרע םעד ןּופ טיורּב םעד טימ ןּבייהפיוא יז
 וצ ןייז יז ןלָאז קילײה ;ןסּפעש ײװצ יד טימ ,טָאנ רַאפ גנּוּבײה
 "מעד ןיא גנופורסיוא ןַא ןכַאמ טלָאז ריא ןּוא** . .ןהֹּכ ןרַאפ ,טָאג
 ײּב ןייז לָאז גנופורפיונוצ עקילײה ַא ;גָאט םענענייא ןקיזָאד
 ץעזעג קיּביײא ןַא .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;ךייַא
 .תורֹוד-רֹוד ערעיײַא ףיוא רעטרעניֹוװ ערעײַא עלַא ןיא

 ּוטסלָאז ,דנַאל רעייַא ןּופ טינש םעד טדיינש ריא זַא ןּואיי
 ןּוא ,ןדיינש ןייד ייּב דלעפ ןייד ןּופ קע םעד ןקידנערעד טינ
 ןרַאפ ;ןּבײלקכָאנ טינ ּוטסלָאז טינש ןייד ןּופ ּבײלקכָאנ םעד
 ןיּב ךיא :ןוָאלרעּביא יז ּוטסלָאז ןדמערפ ןרַאפ ןּוא ןַאמערָא
 .טָאנ רעיא הוהי

 ּוצ דער** :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא*
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ייּב ןייז לָאז ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא
 -פיונוצ עקילײה ַא ,גנולַאש ךרּוד גנּונָאמרעד ַא ,גנּואּור ַא ךייַא
 טלָאז ריא ןּוא ,ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק** .גנּופּור
 .טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ןעגנערּב

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא'
 זיא שדֹוח ןטעּביז ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא רעּבָא**

 יב ןייז לָאז גנופּורפיונּוצ עקילײה ַא ;ננּוּבעגרַאפ ןּופ גָאט רעדי
 -רעייפ ַא ןעגנערּב ןּוא ,לעז רעיַא ןקינייּפ טלָאז ריא ןּוא ,ךייַא
 ןיא ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא ןייק ןּוא** טָאג ּוצ רעפּפָא
 ,סָאד זיא גנוּבעגרַאפ ןּופ גָאט ַא לי ,גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד
 םורָאװ= .רַאה רעײַא טָאג רַאפ ךייַא ףיוא ןייז וצ רֹּפּכמ
 ןקיזָאדמעד ןיא ןקינײּפ טינ ךיז טעװ סָאװ לעז רעדעװטעל
 ןואי .קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז ,גָאט םענעגייא
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 -מעד ןיא טעּברַא ןַא סעּפע ןָאט טעװ סָאװ שטנעמ רעדעװטעי
 ןעננערּברעטנוא ךיא לעװ לעז ענעי ,גָאט םענעגייא ןקיזָאד
 ןַא ;ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא ןייק** .קלָאפ ריא ןשיװצ ןּופ
 ערעײַא עלַא ןיא תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא ץעזעג קיּביײא
 ריא ןּוא ;ךייַא רַאפ סע זיא גנּואּור ןּופ תּבש ַא* .רעטרעניֹוװ
 ,טנװָא ןיא שדֹוח ןּופ גָאט ןטניינ ןיא ;לעז רעיא ןקיניײּפ טלָאז
 .תּבש רעיא ןטלַאה ריא טלָאז ,טנװָא זיּב טנװָא ןּופ

 ּוצ דערי* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא*
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 רעד זיא שדֹוח ןטעּביז ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט ןטנצפּופ ןיא
 ַא זיא גָאט ןטשרע ןיא* .טָאג ּוצ געט ןּביז תוּכוס ןּופ בוט-םוי
 .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;גנופּורפיונוצ עקילַײה
 ןפיוא ;טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ןעגנערּב ריא טלָאז געט ןּביוי*
 ריא ןּוא ,ךייַא ייּב ןייז גנּופורפיונוצ עקילײה ַא לָאז גָאט ןטכַא
 גנּולמַאזנייַא עקילײה ַא ;טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ןעגנערּב טלָאז
 .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;סָאד זיא

 יז טלָאז ריא סָאװ ,טָאג ןּופ םיבוט-םוי יד ןענייז סָאדיי
 -רעייפ ַא ןעגנערּב ּוצ ,ןעגנּופּורפיונּוצ עקילײה רַאפ ןפּורסיוא
 ַא ,רעפּפָאזייּפש ַא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ַא ,טָאג וצ רעפּפָא
 ןיא ,גָאט ןכַאלטיא רַאפ סָאװ ;רעפּפָאסיג ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש
 ,ןּבָאנ ערעיַא ץּוחַא ןּוא ,טָאג ןּופ םיתּבש יד ץּוחַא=* .גָאט ןייז
 ייירפ ערעיײַא עלַא ץּוחַא ןּוא ,םירדנ ערעײַא עלַא ץּוחַא ןּוא
 .טָאנ ּוצ ןּבעג טעװ ריא סָאװ ,תונּברק עקיליװ

 ןעװ ,שדֹוח ןטעּביז ןּופ גָאט ןטנצפופ םעד ןיא רעּבָא=
 ןרעייפ ריא טלָאז ,דנַאל ןּופ גָארטנייַא םעד ןייא טלמַאז ריא
 ןייז לָאז גָאט ןטשרע ןיא ;ועט ןּביז טָאג ןּופ גָאטרעײפ םעד
 טלָאז ריא ןּוא" .גנּואּור ַא גָאט ןטכַא ןפיוא ןּוא ,גנואור ַא
 ,םיוּב םענייש ַא ןּופ טכורפ גָאט ןטשרע ןיא ןעמענ ךייַא
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 סעּברעװ ןּוא ,םיוּב ןטכידעג ַא ןּופ ןגייוװצ ןּוא ,רעטעלּבלטײט
 ןּביז רַאה רעייַא טָאג רַאפ ןעיירפ ךיז טלָאז ריא ןּוא ,ךייט ןּופ
 געט ןּביז טָאג ּוצ גָאטרעײפ ַא ןרעייפ סע טלָאז ריא ןּוא** .געט

 ןטעּביז ןיא ;תורֹוד-רֹוד ערעייַא ףיוא ץעזעג קיּביײא ןַא ;רָאי ןיא ||
 ןּביז ןציז ריא טלָאז תוּכּוס ןיא** .ןרעייפ סע ריא טלָאז שדֹוח
 .תוּכּוס ןיא ןציז ןלָאז לארׂשי ןיא ענערָאּבעגנייַא עלַא ;געט
 ךיא ּבָאה ךַאלדייּב ןיא זַא ,ןסיװ ןלָאז תורֹוד-רֹוד ערעייַא ידּכי
 -סױרַא יז ּבָאה ךיא ןעװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןציז טכַאמענ
 .טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא :םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעג

 -םוָי יד לארׂשי ןּופ רעדניק יד טגָאזעגנָא טָאה השמ ןּוא*
 .טָאג ןּופ םיבֹוט

 לעפַאּב" :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא ךר
 ענייר ןעגנערּב ריד ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 טכיל ַא ןדניצּוצנָא ףיוא ,גנוטכייל רעד רַאפ למיוּב ענעגָאלשעג
 דעֹומ-להֹוא ןיא ץעזעג ןּופ תֶכֹורְּפ םעד ןּופ ןסיורד* .דִימּת
 רַאפ ירפ רעד ןיא ויּב טנװָא ןּופ ףיוא ןטכירּוצ ןרהַא סע לָאז
 ןיא* .תורֹוד-רֹוד ערעיַא ףיוא ץעועג קיּביײא ןַא ;דימּת טָאג
 טָאג רַאפ ךַאלרער יד ןטכירּוצ רע לָאז הרֹונמ רענייר רעד
 .דימּת

 ןופרעד ןקַאּבסױא ןּוא ,לעמלמעז ןעמענ טסלָאז ןּוא*
 - ןּואי .הלח רעדעװטעי ןייז לָאז לטנעצ יײוצ ןּופ ;תולח ףלעווצ
 םענייר ןפיוא ,ײר ַא ןיא סקעז ,ןעײר ײװצ ןיא ןגייל יז טסלָאז
 ייר רעכַאלטיא ףיוא ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא* .טָאג רַאפ שיט
 ַא רַאפ טיױרּב םעד ּוצ ןייז לָאז סע ידּכ ,ךיורײװ ןרעטיול
 רע לָאז תּבש ןיא תּבש* .טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,"ננּונָאמרעד
 ןַא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ;דימּת טָאג רַאפ ןגיילסיוא סע
 ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ ןרעהעג לָאז סע ןּואי .דנּוּב רעקיּביײא

 2 ,ב עז *
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 ַא םורָאװ ,טרָא ןקילײה ַא ןיא ןסע סע ןלָאז יז ןּוא ,רעדניק
 יד ןופ םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ,סָאד זיא טייקילײה עטסקילײה
 7 .טכער קיּבייא ןַא ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ

 רעד ןעוועג זיִא סָאװ ,לארשי ןּופ יורפ ַא ןופ ןּוז רעד ןּואיי
 | רעדניק יד ןשיוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,ירצִמ ַא ןַאמ ַא ןּופ ןּוו

 ןּופ ןַאמ ַא ןּוא לארׂשי ןּופ יורפ רעד ןּופ ןּוז רעד ןּוא ;לארׂשי ןּופ
 רעד ןּופ ןּוז רעד ןּוא* .רענַאל ןיא טנירקעג ךיז ןּבָאה לארׂשי
 ,ןטלָאשעג ןּוא ,ױעמָאנ םעד טרעטסעלעג טָאה לארׂשי ןּופ יורפ
 ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .ןהשמ ּוצ טכַארּבעג םיא טָאה עמ ןּוא
 טבש ןּופ ,ןירבִד ןּופ רעטכָאט יד ,תימֹולש ןעװעג זיא רעטּומ
 א עמ ויּב ,ךַאװ ןיא טצעזעגנײרַא םיא טָאה עמ ןּוא* .ןֶד
 .טָאג ןּופ ליומ םעד טול ןדײשַאּב יז

 סױרַא ריפי= :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאג טָאה'*
 ןּבָאה סָאװ עלַא-.ןּוא ,רענַאל ןסיוא ,ןטלָאשעג טָאה סָאװ םעד
 יד ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא טנעה ערעײז ןענעלנָא ןלָאז טרעהענ
 ןופ רעדניק יד ּוצ ןּוא* .ןעניײטשרַאפ םיא לָאז הדע עצנַאנ
 .סָאװ ןַאמ רעדעװטעי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדער ּוטסלָאז לארׂשי
 סָאװ רעד ןואי* .דניז ןייז ןגָארט לָאז ,טָאנ ןייז ןטליש טעװ
 ;ןרעװ טײטעג ןטייט לָאז ,הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד טרעטסעל
 רעד יװ ;הדע עצנַאג יד ןענייטשרַאפ םיא לָאז ןעניײטשרַאפ
 םעד טרעטסעל רע זַא ,רענערָאּבעגנייַא רעד יװַא רעדמערפ
 .ןרעװ טייטעג רע לָאז ,ןעמָאנ

 םּוצ ןשטנעמ ַא ןצימע ןגָאלשרעד טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואיי !
 -רעד סָאװ רעד ןּוא* .ןרעװ טײטעג ןטייט רע לָאז ,טיױט
 ַא רַאפ ןּבעל ַא ;ןלָאצּפָא יז לָאז ,טיוט םּוצ הֹמֵהֹּב ַא טגָאלש
 ןָאטעג לָאז ,םּומ ַא רבח ןייז ןכַאמ טעװ ןַאמ ַא זַא ןּואי* .ןּבעל
 ,ךָארּב ַא רַאפ ךָארּב ַא* :ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא םיא ּוצ ןרעװ
 סָאװ םּומ רעד יװ ױזַא ;ןָאצ ַא רַאפ ןָאצ ַא ,גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא

 יטָאג ןופ ןעמָאנ םעד *
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 .םיא ּוצ ןרעװ טכַאמעג לָאז יװַא ,ןשטנעמ םעד ןכַאמ טעװ רע
 רעד ןּוא ;ןלָאצּפָא יז זּומ המהּב ַא טנָאלשרעד סָאװ רעד ,ָא*!
 ץעזעג ןייא=  .ןרעװ טייטעג וומ ןשטנעמ ַא טגָאלשרעד סָאװ
 נא רעד ןייז לָאז ױזַא רעדמערפ רעד יװ ,ךייַא ייּב ןייז לָאז
 .טָאג רעיײַא הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,רענערָאּבעג

 ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערעג טָאה השמ ןּוא=
 ,רעגַאל ןסיוא ןטלָאשעג טָאה סָאװ םעד טריפעגסיורַא ןּבָאה יז
 ןּופ רעדניק יד ןּוא ;רעניײטש טימ ןפרָאװרַאּפ םיא ןּבָאה ןּוא
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי

 רַהְּב
 ױזַא ,יַניס גרַאּב ןפיוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי דר

 טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דער ;ןגָאז ּוצ
 1 : | יז ּוצ ןגָאז

 לָאז ,ךייַא ּבינ ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טעװ ריא זַא
 -רַאּפ ּוטסלָאז רָאי סקעזי .טָאג ּוצ תּבש ַא ןטלַאה דנַאל סָאד
 נײװ ןייד ןדײנשמּורַא ּוטסלָאז רָאי סקעז ןּוא ,דלעפ ןייד ןעייז
 ןפיוא רעֶּבָא* .ןּופרעד גָארטנײיַא םעד ןעלמַאזנייַא ןּוא ,ןטרָאג
 ּוצ תּבש ַא ,דנַאל ןרַאפ גנּואּור ןּופ תּבש ַא ןייז לָאז רָאי ןטעּביז
 ןטרָאגנײװ ןַײד ןּוא ,ןעייזרַאפ טינ ּוטסלָאז דלעפ ייד: ;טָאג
 ּוטסלָאו טינש ןייד ןּופ סקּוװכָאנ םעד* .ןדײנשמּורַא טינ ּוטסלָאז
 ןקָאטשנײװ ענעטינשַאּב טינ ענייד ןּופ ןּביורט יד ןּוא ;ןדיינש טינ
 ןרַאפ ןייז סע לָאז גנּואּור ןּופ רָאי ַא ;ןטסּברַאה טינ ּוטסלָאז
 םּוצ ךייַא רַאּפ ןייז לָאז דנַאל ןּופ טכורפ-תּבש יד ןּוא* .דנַאל
 ,טסניד ןייד רַאפ ןּוא ,טכענק ןןייד רַאפ ןּוא ,ריד רַאפ :ןסע
 סָאװ ,ןטרעדנַאװעגניײַא ןייד רַאפ ןּוא ,םענעגנודעג ןייד רַאפ ןּוא
 רעד רַאפ ןּוא ,המהּב ןייד רַאפ ןּואי ;ריד ייּב ףיוא ךיז טלַאה
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 םּוצ גָארטנייַא רעצנַאנ ריא ןייז לָאז ,דנַאל ןייד ןיא סָאװ היח
 .ןסע

 ןּביז לָאמ ןּביז ,ןרָאי םיתּבש ןּביז ןלײצּפָא ריד טסלָאז ןּואי
 ןּוא ןיינ ןייז ריד ןלעװ ןרָאי םיתּבש ןּביז יד ןּופ געט יד ןּוא ;רָאי
 ןּופ גנּולַאש ַא ןוָאלסױרַא ּוטסלָאז לָאמסנעד' .רָאי קיצרעפ
 -םוִי םּוא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא ;רפֹוש
 .דנַאל ןצנַאג רעיא ןיא רפֹוש ַא ןוָאלסױרַא ריא טלָאז ,רּוּפּכ
 ןפורסיוא ןּוא ,רָאי עטסקיצפופ סָאד ןקילײה טלָאז ריא ןוא"
 לָאז לבֹוי ;רעניֹוװַאּב עריא עלַא רַאפ דנַאל ןיא גנוזָאלײרפ ַא
 ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןרעקמּוא ְךייַא טלָאז ריא ןּוא ;ןייז ךייַא סע
 -מוא ךייַא ריא טלָאז החּפשמ ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןּוא ,םוטנגיײא
 טלָאז ריא ;ןייז ךייַא רָאי עטסקיצפופ סָאד לָאז לבֹויי* .ןרעק
 ןטסּברַאה טינ ןּוא ,ןסקוװכָאנ ענייז ןדיינש טינ ןּוא ,ןעייז טינ
 ;סָאד זיא לבֹוי םורָאװ== .ןקָאטשנײװ ענעטינשַאּב טינ ענייז
 ןייז ןסע ריא טלָאז ּפָארַא דלעפ ןּופ ;ןייז ךייַא סע לָאז קילײה
 ןרעקמּוא ךייַא ריא טלָאז לבֹוי ןּופ רָאי ןקיזָאדמעד ןיא** .האּובּת
 ןפיוקרַאפ טעװ ריא זַא ןּוא** .םּוטננייא ןייז וצ רעכַאלטיא
 ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןפיוק רעדָא ,רבח ןייד ּוצ גנופיוקרַאפ ַא
 טול" .ןרעדנַא םעד רענייא ןרַאנ טינ ריא טלָאז ,רבח ןייד
 ;רבח ןייד ןּופ ןפיוק ּוטסלָאז לבֹוי ןכָאנ ןרָאי יד ןּופ לָאצ רעד
 .ןפיוקרַאפ ריד רע לָאז ןרָאײ-האּובּת ןּופ לָאצ רעד טול
 חקמ םעד ןרעמ ּוטסלָאז ןרָאי יד ןּופ טייקרעמ רעד טיולי*
 ןרענימ ּוטסלָאז ןרָאי יד ןּופ טייקרענימ רעד טול ןּוא ,ןופרעד
 טפיוקרַאפ תואּובּת ןּופ לָאצ יד םורָאװ ;ןּופרעד חקמ םעד
 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןרַאנ טינ טלָאז ריא ןּואי .ריד רע
 הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ארֹומ טסלָאז ןּוא
 עניימ ןטיה ןּוא ,םיקּוח עניימ ןָאט טלָאז ריא ןּואי* .טָאג רעיא
 דנַאל רעיײַא ףיוא ןציז טלָאז ריא ידּכ ,ןָאט .ייז ןּוא ,ןצעזעג



 3 רהּב ,ארקיו 29-19 הכ

 ןּוא ,טכּורפ ריא ןּבעג טעװ דנַאל סָאד ןּוא* .טייקרעכיז ןיא
 .ףיורעד טייקרעכיז ןיא ןציז טעװ ןּוא ,טַאז ּוצ ןסע טעװ ריא
 ?רָאי ןטעּביז ןיא ןסע רימ ןלעװ סָאװ :ןגָאז טעװ ריא זַא ןּואי
 ?האּובּת רעודנּוא ןעלמַאונייַא טינ ןּוא ,ןעייז טינ ךָאד ןלעװ רימ
 ןטסקעז םעד ןיא ךייַא ףיוא הכרּב ןיימ ןלעפַאּב ךיא לעװיי
 זַא ןּוא= .רָאי יירד רַאפ האּובּת ןעגנערּב טעװ סע ןּוא ,רָאי
 ,האּובּת רעד ןּופ ןסע ריא טעװ ,רָאי ןטכַא ןפיוא ןעייז טעװ ריא
 ריא טעװ ,האּובּת ןייז טמּוק סע ויּב ,רָאי ןטניינ ןויּב ;עטלַא סָאד
 ףיוא ןרעװ טפיוקרַאּפ טינ לָאז דרע יד ןּוא= .עטלַא סָאד ןסע
 עדמערפ םורָאװ ;דרע יד טרעהעג רימ ּוצ םורָאװ ,קיּבײא
 ןצנַאג םעד ןיא ןּוא* .רימ ייּב ריא טייז עטרעדנַאװעגנייַא ןּוא
 -סיוא ןַא דרע רעד ןּבעג ריא טלָאז םוטנוייא רעיא ןּופ דנַאל
 .גנוזייל

 ןפיוקרַאפ טעװ ןּוא ,ןרעװ םערָא טעװ רעדּורּב ןייד זַא=
 רעטסטנענ רעד זיא סָאװ "בורק ןייז ןעמּוק לָאז ,םּוטנגיײא ןייז ןּופי
 ןוא* .רעדּורּב ןייז ןּופ ףיוקרַאּפ םעד ןזיילסיוא ןּוא ,םיא ּוצ
 טנַאה ןייז רעּבָא ,רעזײלסױא ןַיק ןּבָאה טינ טעװ ןַאמ ַא זַא
 גונעג ןגירקפיונוצ טעװ רע ןּוא ,ךַאלגעמרַאפ ןרעװ טעװ
 -רַאפ ןייז ןּופ ןרָאי יד ןענעכערַאּב רע לָאזי ,ןוײלוצסױא סע
 רע סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טשער םעד ןלָאצקירּוצ ןּוא ,גנופיוק
 ןייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז לָאז רע ןּוא ;טפױקרַאפ םיא ּוצ טָאה
 םיא גּונעג ןגירקפיונּוצ טינ ןעק טנַאה ןייז רעּבָא ּביוא .םּוטנגײא
 ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבײלּב ףיוקרַאפ ןייז לָאז ,ןלָאצוצקירוצ
 םּוא ןּוא ,לבֹוי ןּופ רָאי םעד ויּב ,טפיוקעג סע טָאה סָאװ םעד
 ןייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז לָאז רע ןּוא ;ןײגסױרַא סע לָאז לבֹוי
 .םוטנגיײא

 טימ טָאטש ַא ןיא זיוהניֹוװ ַא ןפיוקרַאפ טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא=
 סָאד ךיז טקידנע סע ויּב ןייז טכערזיײלסיוא ןייז לָאז ,רעיױמ ַא

 .רעזיילסיוא רעדָא לַאוג ןייז ,ולָאג :טסקעט ןיא *
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 ,טכערוײלסױא ןייז ןייז לָאז רָאי ַא ;גנופיױקרַאפ ןַײז ןּופ רָאי
 טרעװ סע ויּב ןרעװ טזַײלעגסױא טינ טעװ סע רעּבָא ּביואי
 טָאטש רעד ןיא סָאװ זיוה סָאד לָאז ,רָאי ץנַאג ַא ףיורעד לּופ
 טָאה סָאװ םעד ַײּב קיּבײא ףיוא ןּבײלּב ,רעיומ ַא טָאה סָאװ
 םּוא ןײנסױרַא טינ לָאז סע ;תורֹוד-רֹוד ענייז ףיוא ,טפיוקעג סע
 טינ ןּבָאה סָאװ ,רעפרעד יד ןּופ רעזייה יד רעּבָא** .לבֹוי
 דלעפ םּוצ ןרעװ טנכערעגּוצ ןלָאז ,םּורַא דנּור רעיומ ןייק
 ןלָאז לבֹוי םּוא ןּוא ,גנוזיילסיוא ןַא ןּבָאה ןלָאז יז ;דנַאל ןּופ
 יד ןּופ רעזייה יד ,םיִיֹול יד ןּופ טעטש יד ןּוא** .ןײנסױרַא יז
 דיײלסוא קיּבײא ןַא ןּבָאה םַיול יד--םוטנגײא רעייז ןּופ טעטש
 סָאד לָאז ,םיַױל יד ןּופ ןפיוק טעװ עמ זַא ןּוא= .טכער
 םּוא ןײגסױרַא םּוטנגייא ןייז ןּופ טָאטש רעד ןיא זיוה עטפיוקרַאפ
 זיא סָאד םיִיַול יד ןּופ טעטש יד ןּופ רעזייה יד םורָאװ ,לבֹוי
 סָאד רעּבָא= - .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ םּוטנגײא רעיײז
 טינ ןעק טעטש ערעײז םּורַא ץַאלּפ ןעיירפ םעד ןּופ דלעפ
 .יז סָאד זיא םּוטנגייא קיּביײא ןַא םורָאװ ,ןרעװ טפיוקרַאפ

 טנַאה ןייז ןּוא ,ןרעװ םערָא טעװ רעדּורּב ןיײד זַא ןּוא*
 ַא יװ ןטלַאהפיוא םיא ּוטסלָאז ,ריד יב ןלַאפעג ןייז טעװ
 יב ןּבעל ןענעק לָאז רע זַא ,ןטרעדנַאװעגנייַא ןּוא ןדמערפ
 ןּוא ,גנורעמ רעדָא ןזניצ םיא ןּופ ןעמענ טינ טסלָאו* .ריד
 לָאז רעדּורּב ןַײד ידּכ ;טָאנ ןייד רַאפ ןּבָאה ארֹומ טסלָאז
 ףיוא טלעג ןייד ןּבעג טינ םיא טסלָאו=  .ריד ייּב ןּבעל ןענעק
 ךיא** .גנורעמ ףיוא ןּבעג טינ ּוטסלָאז גרַאװנסע ןייד ןּוא ,ןזניצ
 דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ךייַא ּבָאה סָאװ טָאג רעיײַא הוהי ןיּב
 .טָאג םּוצ ןַײז ּוצ ךייַא ,ןֵעַנּכ דנַאל סָאד ןּבעג ּוצ ךייַא ,םִיַרצִמ

 / טעװ ןּוא ,ריד ייּב ןרעװ םערָא סעװ הע רדורב ןיד א ןוא-

 / יװַא םיא טימ ןטעּברַא טינ ּוטסלָאז ,ריד ּוצ ןפיוקרַאפ ךיז
 | ןַא יװ ,רענעגנודעג ַא יװ* .טכענק ַא טימ טעּברַא עמ יװ
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 לבֹוי ןּופ רָאי םעד זיּב ;ריד ייּב ןייז רע לָאז ,רעטרעדנַאװעגניײַא
 ,ריד ןּופ ןײגסױרַא רע לָאז לָאמסנעד*! .ריד ייּב ןעניד רע לָאז
 ּוצ ןרעקמּוא ךיז לָאז רע ןּוא ,םיא טימ רעדניק ענייז ןּוא רע
 רע לָאז ןרעטלע ענייז ןּופ םוטנגײא םעד ּוצ ןּוא ,החּפשמ ןייז
 בָאה ךיא סָאװ ,יײז ןענייז טכענק עניימ םורָאװ* .ןרעקמּוא ךיז
 טפיוקרַאפ טינ ןרָאט יז ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז
 ןקיטלעװעג טינ טסלָאו* .טכענק ַא טפיוקרַאפ עמ יװ ןרעװ
 רַאפ ןּבָאה ארֹומ טסלָאז ןּוא ,טײקיטרַאה טימ םיא רעּביא
 ןייז ןלעװ סָאװ ,טסניד ןייד ןּוא טכענק ןייד ןּוא* .טָאג ןייד
 ריא טלָאז יז ןּופ ,ךייַא םּורַא סָאװ רעקלעפ יד ןּופ-ריד ייּב
 רעדניק יד ןּופ ךיוא ןּוא* .טסניד ַא רעדָא טכענק ַא ןפיוק
 ןּופ ,ךייַא ייּב ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ עטרעדנַאװעגנייַא יד ןּופ
 ;ךייַא ייּב סָאװ תוחּפשמ ערעיײז ןּופ ןּוא ,ןפיוק ריא טנעק .ײז
 ךייַא ןענעק ַײז ןּוא ;דנַאל רעייַא ןיא ןרָאּבעג ןּבָאה יז סָאװ
 ּוצ השּוריּב ןזָאל יז טנעק ריא ןּוא* -.םּוטננײא םּוצ ןרעװ
 ףיוא ;םּוטנניײא ןַא .רַאפ ןּברַא ּוצ ,ךייַא ךָאנ רעדניק ערעײַא
 ערעייַא רעּביא רעּבָא ;יײז טימ ןטעּברַא ריא טנעק קיּבײא
 טלָאז ,ןרעדנַא ןרעיא רענייא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ,רֶעדירּב
 .טײקיטרַאה טימ ןקיטלעוװעג טינ ריא

 ניֵא םעד רעדָא ןדמערפ םעד ןּופ טנַאה יד זַא ןּוא*י
 רעדּורּב ןַיד ןּוא , ךַאלגעמרַאפ ןרעװ טעװ ריד ייּב ןטרעדנַאװעג

 םעד ּוצ ןפיוקרַאפ ךיז טעװ ןּוא ,םיא ןּבעל ןרעװ םערָא טעװ !
 ןּופ םַאטשּפָא ןַא ּוצ רעדָא ,ריד ייּב ןדמערפ ןטרעדנַאװעגנײַא |
 ןעק רעדירּב ענייז ןּופ רענייא :;גנּוזײלסױא ןַא ןּבָאה ,טפיוק ! ירַאפ ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,רע ןעֶק*י ,החּפשמ סנדמערפ ַא !

 ןּו סרעטעפ ןייז רעדָא ,רעטעפ ןייז רעדָא* ;ןזיילסיױא םיא

 ןייז ןּופ בורקיּבײל ַא רעצימע רעדָא ,ןזיילסיױא םיא ןעק
 טרעװ טנַאה ןייז ּביױא ,רעדָא :ןיילסיוא םיא ןעק החּפשמ
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 ךיז לָאז רע ןּוא* .ןזיילסױא ןײלַא ךיז רע ןעק ,ךַאלגעמרַאפ
 ךיז טָאה רע סָאװ רָאי םעד ןּופ ,רעפיוק ןייז טימ ןענעכערסיוא
 ןּופ טלעג סָאד ןּוא ,לבֹוי ןּופ רָאי םעד זיּב םיא ּוצ טפיוקרַאפ
 ןּופ לָאצ רעד טול ןרעװ ןפרָאװעגסױא לָאז גנופיוקרַאפ ןייז
 זיא רע סָאװ ןייז לָאז םענעגנּודעג ַא ןּופ געט יד יװ יױזַא ;ןרָאי
 רע לָאז ,ןרָאי ליפ ָאד ךָאנ ןענייז סע ייס** .םיא ייּב ןעװענּפָא
 ,גנוזיילסיוא ןייז רַאפ טלענפיוק ןייז ןּופ ןלָאצקירּוצ יז טול
 ןּופ רָאי םעד זיּב ןרָאי קיצניװ ןּבילּבעג ןענייז סע ייס ןּואי
 ענייז ךָאנ יװ ;ןענעכערסיױא םיא טימ ךיז רע לָאז ,לבֹוי
 ַא יװ יוזַא* .גנוזיײלסױא ןייז רַאפ ןלָאצקירוצ רע לָאז ןרָאי
 טינ לָאז רע ;םיא ייּב ןייז רע לָאז רָאי ּוצ רָאי ןּופ רענעגנּודעג
 ןּוא**  .ןגיוא עניײד רַאפ טײקיטרַאה טימ םיא רעּביא ןקיטלעװעג
 ,םִיַנַפֹוא עקיזָאדיד ףיוא ןרעװ טויײלעגסיוא טינ טעװ רע ּביױא
 טימ רעדניק ענייז ןּוא רע ,לבֹוי ןּופ רָאי ןיא ןײנסױרַא רע לָאז
 ;טכענק לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןענייז רימ ּוצ םורָאװ* .םיא
 ןּופ ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה ךיא סָאװ ,ײז ןענייז טכענק עניימ
 .טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא :םִיַרצִמ דנַאל

 ןטצינשעג ַא ןּוא ,רעטענּפָא ןכַאמ טינ ךייַא טלָאז ריאי ןר
 ,ןלעטשפיוא טינ ךייַא ריא טלָאז ןייטשלייז ַא ןּוא ץעג

 ךיז ,דנַאל רעייַא ןיא ןלעטש טינ ריא טלָאז דליּבנייטש ַא ןּוא
 .טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,םיא רַאפ ןקּוּב ּוצ

 םּוטקילײה ןיימ רַאפ ןּוא ,ןטיה ריא טלָאז םיתּבש עניימי
 .הוהי ןיּב ךיא :ײשּפָא ןּבָאה ריא טלָאז

 יֵתֹוקָחְּב
 עניימ ןטיה ןּוא ,םיקּוח עניימ ןיא ןייג טעװ ריא ּביואי

 רעייז ןיא סננער ערעייַא ןּבעג ךיא לעװי ,ןָאט יז ןּוא ,טָאּבעג
 ןּופ םיוּב רעד ןּוא ,האּובּת ריא ןּבעג טעװ דרע יד ןּוא ,טייצ
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 ײּב ןכיירג טעװ ןשערד ןּוא* .טכּורפ ןייז ןּבעג טעװ דלעפ
 ;טײצ-העירז זיּב ןכיירג טעװ ןטסּברַאה ןּוא ,ןטסּברַאה ויּב ךייַא
 טייקרעכיז ןיא ןציז ןּוא ,טַאז ּוצ טיורּב רעיא ןסע טעװ ריא ןּוא
 ןּוא ,דנַאל ןיא םולש ןּבעג לעװ ךיא ןּוא* .דנַאל רעייַא ןיא
 לעװ ךיא ןּוא ;ןקערש טינ טעװ רענייק ןּוא ,ןגייל ךיז טעװ ריא
 טינ טעװ דרעװש ַא ןּוא ,דנַאל ןּופ היח עוייּב ַא ןטָארסױא
 ערעיײַא ןנָאיכָאנ טעװ ריא ןּוא .דנַאל רעייַא ןיא ןייגכרּוד
 ףניפ ןּוא* .דרעווש ןכרּוד ךייַא רַאפ ןלַאפ ןלעװ יז ןּוא ,טנייפ
 ןלעװ ךייַא ןּופ טרעדנוה ןּוא ,טרעדנּוה ןגָאיכָאנ ןלעװ ךייַא ןּופ
 ךייַא רַאפ ןלַאפ ןלעװ טנייפ ערעייַא ןּוא ,טנזיוט ןעצ ןגָאיכָאנ
 ךייַא לעװ ןּוא ,ךייַא ּוצ ןרעק ךיז לעװ ךיא ןּוא" .דרעווש ןכרּוד
 טימ דנוּב ןיימןלעטשפיואלעוו ךיא ןּוא ,ןרעמ ךייַא ןּוא ןרעּפכּורפ
 ריא ןּוא ,זהאּובּתַו עטלַא רָאג ,עטלַא ןסע טעװ ריא ןּוא" .ךייַא
 ךיא ןּוא* .רעיינ רעד ןגעװ ןּופ עטלַא יד ןעמַארסױרַא טעװ
 טינ ךייַא טעװ לעז ןיימ ןּוא ,ךייַא ןשיװצ גנּואּור ןיימ ןכַאמ לעװ
 לעװ ןּוא ,ךייַא ןשיװצ ןייגמוא לעװ ךיא ןּוא* .ןקידרעװמּוארַאּפ
 ךיא* .קלָאפ םּוצ ןייז רימ טעװ ריא ןּוא ,טָאג םּוצ ןייז ךייַא
 דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ךייַא ּבָאה סָאװ ,טָאג רעייַא הוהי ןיּב
 יד ןכָארּבעצ ּבָאה ךיא ןּוא ,יײז ּוצ טכענק ןייז ּוצ ןּופ ,םִיַרצִמ
 -פיוא ןַא טימ טריפעג ךייַא ּבָאה ןּוא ,ךָאי רעייַא ןּופ ןעננַאטש
 .ּפָאק םענעּבױהעג

 טינ טעװ ןּוא ,רימ ּוצ ןרעהּוצ טינ טעװ ריא רעּבָא ּביוא'*
 ריא טעװ םיקּוח עניימ ּביוא ןּוא** ,טָאּבעג עקיזָאדיד עלַא ןָאט
 ןקידרעװמּוארַאפ טעװ ןצעזעג עניימ ּבױא ןּוא ,ןטכַארַאּפ
 -רַאפ טלָאז ריא ידּכ ,טָאּבעג עניימ עלַא ןָאט ּוצ טינ ,לעז רעײַא
 :ךייַא ּוצ עקױָאדסָאד ןָאט ךיוא ךיא לעװ"* ,דנוּב ןיימ ןרעטש
 סָאװ ,תחדק ןּוא ,רעד יד--הלהּב ַא ךייַא ףיוא ןצעונָא לעװ ךיא
 טעװ ריא ןּוא .לעז יד ןטכַאמשרַאפ ןּוא ןגיוא יד ןיינסיוא ןּכַאמ
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 סע ןלעװ טנייפ ערעייַא םורָאװ ,טשינמּוא ןעמָאז רעיא ןעייז
 ןּוא ,ךייַא ןגעקַא םינּפ ןיײמ ןרעק לעװ ךיא ןּוא* .ןסעפיוא
 ערעייַא ןּוא ,טנייפ ערעײַא רַאפ ןרעװ ןגָאלשעג טעװ ריא
 ןפיול טעװ ריא ןּוא ;ךייַא רעּביא ןקיטלעװעג ןלעװ םיאנָׂש
 .טינ ךייַא טגָאי רענייק ןעו

 ,רימ ּוצ ןרעהּוצ טינ םעד םעלַא ייּב טעװ ריא ּביוא ןואיי
 .דניז ערעיַא רַאפ ןפָארטש רעמ לָאמ ןּביז ךייַא ךיא לעװ
 לעװ ןּוא ,טכַאמ עצלָאטש רעייַא ןכערּבעצ לעװ ךיא ןּוא*י
 .רעּפּוק יו יװַא דרע רעייַא ןּוא ,ןזייַא יו ױזַא למיה רעייַא ןכַאמ
 טעװ דרע רעיײַא ןּוא ,טשינמּוא ןײגקעװַא טעװ חֹוּכ רעיײַא ןּוא"
 ןּבעג טינ טעװ דנַאל ןּופ םיוּב רעד ןּוא ,האּובּת ריא ןּבעג טינ
 .טכּורפ ןייז

 טינ טעװ ןּוא ,רעדיװרעד רימ ןייג טעװ ריא ּביוא ןּואי
 ךייַא ףיוא ןרעמ לָאמ ןּביז ךיא לעװ ,רימ ּוצ ןרעהּוצ ןלעװ
 ךייַא ףיוא ןקישנָא לעװ ךיא ןּוא* .דניז ערעײַא טול ,קעלש
 ןּוא ,רעדניק ןּופ ןּבױרַאּב ךייַא טעװ יז ןּוא ,דלעפ ןּופ היח יד
 ערעייַא ןּוא ;ןרענימרַאפ ךייַא ןּוא ,תומהּב ערעײַא ןדיינשרַאפ
 .ןרעװ טסיװרַאפ ןלעװ ןגעװ

 ,ןרעװ טרסּומעגסיוא טינ רימ טימרעד טעװ ריא ּביוא ןּואי
 ךייַא ןייג ךיוא ךיא לעװ+ ,רעדיװרעד רימ ןייג טעװ ריא ןּוא
 רַאפ לָאמ ןּביז ןגָאלש ךייַא לעװ ךיוא ךיא ןּוא ,רעדיװרעד
 ,דרעװש ַא ךייַא ףיוא ןעגנערּב לעװ ךיא ןּוא* .דניז ערעײַא
 טעװ ריא ןּוא ,דנּוּב םעד ןּופ המקנ יד ןייז םקֹונ ךיז טעװ סָאװ
 ַא ןקישנָא לעװ ךיא ןּוא .טעטש ערעײַא ןיא ןּבײלקרַאפ ךיו
 טנַאה רעד ןיא ןרעװ ןּבעגעג טעװ ריא ןּוא ,ךייַא ןשיווצ הפגמ
 ןעלרעטנּוא םעד ןכערּבעצ ךייַא לעװ ךיא זַא** .טנייפ םעד ןּופ
 ןייא ןיא טיורּב רעיא ןקַאּב רעּבײװ ןעצ ןלעװ ,טיױרּב ןּופ
 ןּוא ,גָאװ ןפיוא טיורּב רעיא ןעגנערּבּפָא ןלעװ יז ןּוא ,ןוויוא
 .ןרעװ טַאז טינ ןּוא ןסע טעװ ריא
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 ריא ןּוא ,רימ ּוצ ןרעהּוצ טינ םעד ךָאנ טעװ ריא ּביוא ןּואי
 רעדיוװרעד ךייַא ןייג ךיא לעװ=* ,רעדיװרעד רימ ןייג טעװ
 לָאמ ןּביז ןפָארטש ךייַא לעװ ךיוא ךיא ןּוא ,ןרָאצמירג טימ
 ןופ שילפ סָאד ןסע טעװ ריא ןּוא* .דניז ערעײַא רַאפ
 .ןסע ריא טעװ רעטכעט ערעיײַא ןּופ שיילפ סָאד ןּוא ,ןיז ערעײַא
 ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא ,תומָּב ערעייַא ןגיליטרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 םירגּפ יד ףיוא םירנּפ ערעיײַא ןָאטניהַא ןּוא ,ןלייונוז ערעיײַא
 .ןקידרעװמּוארַאּפ ךייַא טעװ לעז ןיימ ןּוא ,ןצעג ערעייַא ןּופ
 ןוא ,ןּברוח ַא טעטש ערעייַא ןופ ןכַאמ לעװ ךיא ןואי
 ןקעמש טינ לעװ ןּוא ,ןעמוטקילײה ערעייַא ןטסיװרַאפ לעװ
 סָאד ןטסיװרַאפ לעװ ךיא ןּואי .תוחיר עקַאמשעג ערעיײַא
 רעּביא ןפַאנ ןלעוו ,ןירעד ןציז סָאװ טנייפ ערעיײַא ןּוא ,דנַאל
 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןטײרּפשעצ ךיא לעװ ךייַא ןּוא* .ריא
 רעייַא ןּוא ,דרעװש ַא ךייַא ךָאנ ןעיצסױרַא לעװ ךיא ןּוא
 ַא ןייז ןלעװ טעטש ערעיײַא ןּוא ,שינעטסיװ ַא ןייז טעװ דנַאל
 --םיתּבש עריא ןלָאצּפָא דנַאל סָאד טעװ לָאמסנעד* .ןּברוח
 םעד ןיא ןייז טעװ ריא ןּוא ,ןייז טסיוו טעװ סע סָאװ געט עלַא
 ןּוא ,ןעּור דנַאל סָאד טעװ לָאמסנעד ;טניפ ערעייַא ןּופ דנַאל
 ,ןייז טסיװ טעװ סע סָאװ געט עלַא* .םיתּבש עריא ןלָאצַאּב
 ןעװ ,םיתּבש ערעייַא ןיא טּורעג טינ טָאה סע יװ ןעור סע טעװ
 ןופ ןּבילּב ןלעװ סָאװ יד ןּוא* .ףיורעד ןסעזעג טייז ריא
 רעייז ןיא טייקידעקערש ַא ןעננערּבנײרַא ךיא לעװ ,ךייַא
 ןגָאיכָאנ טעװ יז ןּוא ,טנייפ רעייז ןּופ רעדנעל יד ןיא ,ןצרַאה -
 יװ ןפיול ןלעװ יז ןּוא ,טַאלּב םענעּבירטעג ַא ןּופ ךרָאש רעד -

 ןּואי .טינ טגָאי רענייק ןעװ ןלַאפ ןּוא ,דרעוװש ןּופ טפיול עמ
 ןרַאפ יװ ױזַא ,ןרעדנַא ןָא רענייא ןרעװ טלכיורטשעג ןלעװ יז
 ןייק ןּבָאה טינ טעװ ריא ןּוא ;טינ טנָאי רענייק ןעו ,דרעװש
 ןשיװצ ןיינרעטנוא טעװ ריא ןּוא* .טנייפ ערעייַא רַאּפ המּוקּת -
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 ךייַא טעװ טנייפ ערעײַא ןּופ דנַאל סָאד ןּוא ,רעקלעפ יד
 רַאפ ןײגנייַא ןלעװ ךייַא ןּופ ענעּבילּבעג יד ןּוא* .ןסעפיוא
 רַאפ ךיוא ןּוא ;טנייפ ערעייַא ןּופ רעדנעל יד ןיא דניז רעיײז
 .ענעי יװ יױזַא ןײגנייַא יז ןלעװ ןרעטלע ערעיײז ןּופ דניז יד
 דניז יד ףיוא ןּוא ,דניז ערעייז ףיוא ןייז הדֹומ ךיז ןלעװ יז ןּוא"
 ןּבָאה ײז סָאװ ,גנושלעפ רעייז ןיא ,ןרעטלע ערעיײז ןּופ
 -רעד רימ ןעגנַאגעג ןענייז יז סָאװ ךיוא ןּוא ,רימ ןָא טשלעפעג
 ,רעדיוורעד ןעננַאנעג יז ךיוא ךיא ןיּב זרַאפרעד סָאװ** ;רעדיװ
 ּביוא .טנייפ ערעייז ןּופ דנַאל םעד ןיא טכַארּבעג יז ּבָאה ןּוא
 -רעטנּוא ןרעװ לָאמסנעד טעװ ץרַאה ןטינשַאּבמּוא רעייז
 ערעייז רַאפ טלָאצעגּפָא ןּבָאה לָאמסנעד ןלעװ יז ןּוא ,קינעט
 ןוא ,ןבקעי טימ דנוּב ןיימ ןָא ןענָאמרעד ךיז ךיא לעװ*י ,דניז
 טימ דנווּב ןיימ ןָא ךיוא ןּוא ,ןקחצי טימ דנּוּב ןיימ ןָא ךיוא
 לעװ דנַאל םעד ןָא ןּוא ,ןענָאמרעד ךיז ךיא לעװ ןעמהרבַא
 ןזָאלרַאפ ןייז טעװ דנַאל סָאד םורָאװ=* .ןענָאמרעד ךיז ךיא
 טסיװ ןייז טעװ סע ןעוו ,םיתּבש עריא ןלָאצּפָא טעװ ןּוא ,יײז ןָא
 ןוא לַײװ ;דניז ערעײז רַאפ ןלָאצּפָא ןלעװ יז ןּוא ;ײז ןָא
 טָאה םיקּוח עניימ ןּוא ,טכַארַאפ יז ןּבָאה ןצעזעג עניימ לײװַאּב
 ןעװ ,לָאמסנעד וליפַא רעּבָא** .לעז רעייז טקידרעװמּוארַאפ
 טינ יז ךיא לעװ ,טנייפ ערעייז ןּופ דנַאל םעד ןיא ןייז ןלעװ יז
 ,ןדנעלרַאפ ּוצ יז ,ןקידרעװמּוארַאפ טינ יז לעװ ןּוא ,ןטכַארַאפ
 רעייז הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,ייז טימ דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאפ ּוצ
 םעד ןָא ןגעװטרעיײז ןּופ ןענָאמרעד ךיז לעװ ךיא ןּוא* .טָאג
 דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה ךיא סָאװ ,עטשרע יד טימ דנּוּב
 ךיא :טָאג םּוצ ןייז ּוצ יז ,רעקלעפ יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ םִיַרצִמ
 .הוהי ןיּב

 ןעגנונרעל יד ןּוא ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ןענייז סָאד**
 ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּוא םיא ןשיװצ ןּבעגעג טָאה טָאג סָאװ
 .ןהשמ ןּופ טנַאה רעד ךרּוד יַניִס גרַאּב ןפיוא לארׂשי
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 ּוצ דערי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןר
 :יײז ּוַצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ּוצ תושפנ ןּופ רדנ ַא ןדערסױרַא רָאלק טעװ ןַאמ ַא זַא

 ןופ רכז ַא רַאפ ןייז גנוצַאש ןייד לָאז ,גנּוצַאש ןייד טול ,טָאג

 -ַאש ןייד לָאז-טלַא רָאי קיצכעז זיּב ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ
 ּביוא ןּוא* .לקָש ןקילײה ןפיוא ,רעּבליז לקָש קיצּפּופ ןייז גנּוצ
 ןוא* .לקָׁש קיסיירד ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז ,הבקנ ַא זיא סָאד
 ןייד לָאז ,טלַא רָאי קיצנַאװצ זיּב ןּוא טלַא רָאי ףניפ ןּופ ּביוא |

 .לקָש ןעצ הבקנ ַא רַאפ ןּוא ,לקָש קיצנַאװצ רֶכְז ַא ,ןייז גנּוצַאש
 ןייד לָאז ,טלַא רָאי ףניפ זיּב ןּוא טלַא שדֹוח ַא ןּופ ּביוא ןּוא"
 לָאז הבקנ ַא רַאפ ןּוא ,רעּב ליז לקָש ףניפ רֶכְז ַא ,ןייז גנּוצַאש
 רָאי קיצכעז ןּופ ּביוא ןּואי .רעּבלז לקָש ירד ןייז גנוצַאש ןייד
 ןצפופ ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז ,רכָז ַא ּביוא ,רעכעה ןּוא טלַא

 םערָא ּוצ זיא רע ּביוא ןּוא* .לקָׁש ןעצ הבקנ ַא רַאפ ןּוא ,לקָש |
 רעד ןּוא ,ןהֹּכ ןרַאפ ןלעטש םיא ןעמ לָאז ,גנּוצַאש ןייד רַאפ |
 םעד ןּופ טנַאה יד טנָאמרַאפ סע יװ טול ;ןצַאשּפָא םיא לָאז ןהּכ |
 .ןהֹּכ רעד ןצַאשּפָא םיא לָאז ,רדנ םעד טוט סָאװ |

 ןופרעד בירקמ זיא עמ סָאװ המהּב ַא זיא סָאד ּביוא ןּוא
 ,טָאג ּוצ עכלעזַא ןּופ טיג רע סָאװ ץלַא לָאז ,טָאג ּוצ ןּברק ַא !
 "מוא טינ סָאד רָאט ןּוא ןשיוט טינ סע רָאט רע" .קילײה ןייז !
 ;ןרעסעּב ףיוא סרענרע רעדָא ,ןרעגרע ףיוא סרעסעּב ,ןטייּב |

 ,המהּב ַא רַאפ המהּב ַא ןטייּבמּוא רע טעװ ןטייּבמּוא ּביוא ןּוא
 זיא סָאד ּביױא ןּוא* .קילײה ןייז טייּבמּוא ריא יא יז יא לָאז
 טינ ןּופרעד יא עמ סָאװ ,המהּב עניירמּוא זיא סע רעסָאװ
 ןרַאפ המהּב יד ןלעטש רע לָאז ,טָאג ּוצ ןּברק ַא בירקמ
 רעדָא טּוג זיא יז ּביוא ,ןצַאשּפָא יז לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* ,ןהֹּכ

 ןוא!*  .ןייז לָאז יװַא ,טסצַאש ,ןהֹּכ רעד ,ּוד יװ ױװַא ;טכעלש |
 לטפניפ ַא ןגיײלּוצ רע לָאז ,ןזיילסיוא יז רע ליװ ןזיילסיוא ּבױא

 .גנּוצַאש ןייד ּוצ ןופרעד |
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 לָאז ,טָאג ּוצ קילײה זיוה ןייז ןקילײה טעװ ןַאמ ַא זַא ןואיי
 יװַא ;טכעלש רעדָא טּוג זיא סע ּביױא ,ןצַאשּפָא ןהֹּכ רעד סע
 ּביוא ןּוא* .ןײטשַאּב לָאז יױװַא ,ןצַאשּפָא סע טעװ ןהֹּכ רעד יװ
 ןגײלּוצ רע לָאז ,זיוה ןייז ןזיילסיױא לי סע טקילײה סָאװ רעד
 לָאז סע ןּוא ,גנּוצַאש ןייד ןּופ טלעג םעד ןּופ לטפניֿפ ַא ּוצרעד
 .םיא ייּב ןביילּב !

 ןַאמ ַא טעװ םּוטננייא ןייז ןּופ דלעפ םעד ןּופ ּביוא ןּואי
 ;ןופרעד העירז רעד טול ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז ,טָאג ּוצ ןקילײה
 ּביוא" .רעּבליז לקֶש קיצפּופ ןיא ןטשרעג רֶמֹוח ַא ןּופ העירו יד
 סע לָאז ,לבֹוי ןּופ רָאי םעד ןּופ דלעפ ןייז ןקילײה טעװ רע
 ןייז ןקילײה טעװ רע ּביױא ןּואיו .גנּוצַאש ןייד טול ןײטשַאּב
 טלעג סָאד ןענעכערַאּב ןהֹּכ רעד םיא לָאז ,לבֹוי ןכָאנ דלעפ
 רָאי םעד יב ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ןרָאי יד ןּופ לָאצ רעד טול
 ןייד ןּופ ןרעװ טכַאמענ לָאז גנּונעכערּפָארַא ןַא ןּוא ,לבֹוי ןּופ
 רעד דלעפ סָאד ןויילסיוא ליװ ןויילסיוא ּביוא ןּוא* .גנּוצַאש
 םעד ןּופ לטפניפ ַא ּוצרעד ןגײלּוצ רע לָאז ,סע טקילײה סָאװ
 .םיא ייּב ןלעטשּפָא ךיז לָאז סע ןּוא ,גנּוצַאש ןייד ןּופ טלעג
 ּביוא רעדָא ,דלעפ סָאד ןזיילסיוא טינ טעװ רע רעּבָא ּביוא*"
 ןעק ,ןשטנעמ רעדנַא ןַא ּוצ דלעפ סָאד טפיוקרַאפ טָאה עמ
 סע ןעװ ,דלעפ סָאד ןּוא* .ןרעװ טזיײלעגסױא טינ רעמ סע
 דלעפ ַא יװ ױזַא ,טָאנ ּוצ קילײה ןייז לָאז ,לבֹוי םּוא סױרַא טייג
 .ןופרעד םּוטנגיא סָאד ןרעהעג לָאז ןהֹּכ םּוצ ;םרח ןּופ

 ,דלעפ טפיוקעג ַא סנייז טָאג ּוצ ןקילײה טעװ רע ּביוא ןּואיי
 רעד םיא לָאו=* ,םּוטנגײא ןייז ןּופ דלעפ םעד ןּופ טינ זיא סָאװ
 רָאי םעד זיִּב גנּוצַאש ןייד ןּופ ףערטַאּב םעד ןענעכערַאּב ןהֹּכ
 ,גָאט םענעגייא םעד ןיא גנּוצַאש ןייד ןּבעג לָאז רע ןּוא ,לבֹוי ןּופ
 דמּוא ךיז דלעפ סָאד לָאז לבֹוי ןּופ רָאי ןיא* .טָאג ּוצ קילײה
 םיא ּוצ סָאװ ,טפיוקעג םיא ןּופ סע טָאה רע סָאװ םעד ּוצ ןרעק
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 רעדעוװטעי ןייד ןּוא .דנַאל םעד ןּופ םּוטנגײא סָאד טרעהעג
 ןייז לָאז הָרֵג קיצנַאװצ ;לקָש קי ןפיוא ןייז לָאז גנּוצַאש
 .לקָש רעד

 ןייז ךרוד טרעהעג סָאװ ,תומהּב ןשיװצ רוָכּב ַא רעּבָא=*
 ןַא ייס ;ןקילײה טינ רענייק ףרַאד םיא ,טָאג ּוצ טפַאשהרֹוכּב
 ןַא ןּופ ּביוא ןּואי .טָאג ּוצ רע טרעהעג ,סּפעש ַא ייס ,סקָא
 ןּוא ,גנּוצַאש ןייד טול ןזיילסיוא ןעמ לָאז ,המהּב רעניירמּוא
 -סיוא טינ טעװ רע ּביוא ןּוא ;ןופרעד לטפניפ ַא ּוצרעד ןגײלּוצ
 .גנּוצַאש ןייד טול ןרעװ טפיוקרַאפ רע לָאז ,ןרעװ טזיילעג

 ,טָאג ּוצ םרח ןכַאמ טעװ רעצימע סָאװ םרח ןייק רעּבָא
 רעדָא ,תומהּב ןּופ רעדָא ,ןשטנעמ ןּופ ,טָאה רע סָאװ ץלַא ןּופ
 ,ןרעװ טפיוקרַאפ טינ ןעק ,םּוטנגייא ןייז ןּופ דלעפ םעד ןּופ
 עטסקילײה ַא זיא םרח רעכַאלטיא ;ןרעװ טזיײלעגסױא טינ ןּוא
 םרח ןרעװ טכַאמעג טעװ סָאװ םרח ןייק* .טָאג ּוצ טייקילײה
 טייטעג רע זּומ ןטייט ;ןרעװ טזיילעגסיוא טינ ןעק ,ןשטנעמ ןּופ
 .ןרעװ

 רעד ןּופ ןעמָאז ןּופ ,דרע רעד ןּופ רׂשעמ רעכַאלטיא ןּוא*
 .טָאג ּוצ קילײה ;טָאג ּוצ טרעהעג ,םיוּב ןּופ טכּורפ ןּופ ,דרע
 ,רׂשעמ ןייז ןּופ לייט ןויילסיוא ןַאמ ַא ליװ ןזיילסיוא ּביוא ןּואי
 רעכַאלטיא ןּוא* .ןּופרעד לטפניפ ַא ּוצרעד ןגײלּוצ רע לָאז
 רעד רעטנּוא טייג סָאװ ץלַא ןּופ--ףָאש ןּוא רעדניר ןּופ רׂשעמ
 טינ לָאז ןעמ** .טָאג ּוצ קילײה ןייז רעטנעצ רעד לָאז ,טּור
 טינ םיא לָאז עמ ןּוא ,טכעלש רעדָא טּוג זיא רע ּביוא ןכוזכָאנ
 ,ןטייּבמוא םיא ןעמ טעװ ןטייּבמוא ּבױא ןּוא ;ןטייּבמּוא
 -עגסיוא טינ ןעק רע ;קילײה ןייז טייּבמּוא ןייז יא רע יא לָאז
 ,ןרעװ טזייל

 רַאפ ןהשמ ןטָאּבעג טָאה טָאג סָאװ טָאּבעג יד ןענייז סָאד*+
 .יַניס גרַאּב ןפיוא לארׂשי ןּופ רעדניק יד
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 .רֵּבִדִּמַּב

 קלאפ ןּופ גנּוליײצ יד

 ןרעגַאל ןלָאז תונחמ יד יו

 םינהֹּכ יד ןיז סנרהַא

 םִייױל יד ךרּוד םירֹוכִּב יד ןּופ גנוזיילסױא .םיִיַול יד

 םיִיול יד ןּופ טסניד רעד

 .רענַאל ןסיוא עניירמּוא ןופ גנוקישסורַא

 הלוג ַא ןּופ גנורעקמּוא ןנעוו

 (הטֹוס) טפַאשיירטמּוא ןיא טקיטכעדרַאּפ יורפ ַא ןגעוו

 ריוָנ ַא ןגעוו םיניד

 םינהּכ יד ןּופ הכרּב יד
 חּבומ ןּופ גנּואיינַאּב רעד ּוצ ןטשריפ יד ןּופ ןעקנַאשעג יד

 הרֹונמ רעד ןּופ גנודניצנָא

 םיַיול יד ןּופ גנּואייווניַא

 חַסָּפְךּברִק ןגעוו

 ןּכשִמ ןרעּביא לײזנקלָאװ רעד

 .-.ןטיימורט ענרעּבליז יד

 יַניס רֹּבדִמ ןּופ גנּואיצ יד

 םיא טימ ןּביילּב ּוצ רעווש ןייז טעּב השמ

 סיורַאפ טיצ דנּוּב ןּופ ןורָא רעד

 .ןהשֹמ ףיוא ךיז טגָאלקַאּב קלָאפ סָאד

 עטסטלע קיצעּביז ףיוא טסייג סהשֹמ ןּופ טיג טָאג

 .:-- יי דָדיֵמ ןוא דֶדלֶא
 - - סָלֹׂש ןעלגױפלטכַאװ יד

 ןהשֹמ ןדערַאּב רַאפ טפָארטשעג טרעוו םירמ

 הו יב ישו א. 1 וו 6
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 ןַעַנּכ דנַאל ןייק סרעקוקסיוא טקיש השמ

 (םילגַרמ) סרעקוקסיוא יד ןּופ טכירַאּב רעד

 קלָאפ ןּופ טייקינעּפשרעדיװ רעד ףיוא ןרָאצ סטָאנ

 רעפּפָאסיג ןּוא רעפּפָאזייּפש ןנעוו

 (הלַח) גייט ןּופ גנּודײשּפָא יד

 ןרעגמּוא ןָאטעג דניז רַאפ תונּברק

 תּבש-ללחמ ַא ןּופ גנּוניײטשרַאפ

 תיציצ

 ףָארטש ןייז .ןהשֹמ ןגעק ךיז טלעטש חרק

 טיצ ןּוא ,ףוָס סחרק טימ ןדירפוצמּוא זיא קלָאפ סָאד

 ןרָאצ סטָאג ךיז ףיוא

 ןקעטש סנרהַא ןּופ ןעילּב סָאד

 םיִיַול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ טכער יד ןּוא טסניד רעד

 ּוק עטיור) הָמּודַא הָרָּפ יד

 טוט סמירמ

 ןלעפ ןּופ רעסַאװ טגָאלש השמ

 דנַאל ןייז ךרוד לארׂשי ןייגכרּוד טינ טזָאל םֹודָא

 טוט סנרהַא

 דֶרֵע ןּופ ךלמ ןטימ המחלמ יד

 ןעגנַאלש עקידרעייפ יד

 יי

 ני

 די

 וט

 וט

 וט

 וט

 וט

 אכ

 אכ

 אכ םענורּב ןּופ דיל סָאד :.לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעגנּואיצ

 בָאֹומ ףיוא דיל סָאד .ןענֹוחיס טימ המחלמ יד

 ןֶשָּב ןּופ ךלמ םעד נֹוע טימ המחלמ יד

 םֶעלִּב ןּוא קָלָּב
 רֹועְּפ ןיא ןקידניז לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 טָאג וצ טפַאשיירטעג סעסחניּפ

 קלָאפ ןּופ גנולייצ עיײג

 הלחנ סרעטָאפ רעייז ןעגנַאלרַאפ רעטכעט סדְחפֶלִצ

 טוט ןייז ךָאנ רעריפ ןרַאפ ןעּיׁשֹוהי טכַאמ הׁשֹמ
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 חכ םיבֹוטיםוִי יד רַאפ תֹונּברק יד

 ֹל רֶדֵנ ַא ןגעוו

 אל םיִנָיֹדִמ יד ןָא המקנ

 לייט רעייז ןגירק ,השנמ טבש רעּבלַאה ַא ןּוא ,דֶג ,ןבואר

 בל ןדרַי ןּופ טייזחרומ רעד ףיוא

 ל לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעגנואיצ עלַא
 גל דנַאל םעד ןּופ גנולײטנייַא ןּוא רעקלעפ יד ןּופ גנוּבײרטרַאפ

 הל םייול יד רַאפ טעטש

 ַא טייט סָאװ םעד רַאפ (טְלקִמ יִרָע) גנּונירטנַא ןּופ טעטש

 הל ןרעגמּוא ןשטנעמ

 ול ןטײװצ ַא ּוצ טבש ןייא ןופ ןייגרעּביא טינ רָאט הלחנ ַא
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 רֵּבְדִּמַּב ןּופ תורדְס

 (רּבדִמ ןיא רָּבְדִמַּב

 (ףיוא םעע אֹׂשָנ
 ןָא טסדניצ ּוד זַא) ףֶתֹולֲעַהְּב
 (קיש ָלָׁש

 חַרֹק
 (ץעזעג סָאד תַּקֶח

 ֶלָּב
 סֶחְניִּפ
 (םיטָבש יד תֹוּטַמ
 ףעגנואיצ יד) יֵעְסַמ
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 רָּבְדִּמַּב

 -להֹוא ןיא ,יַניִס רּבדמ ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי א
 רָאי ןטײװצ ןיא ,שדֹוח ןטײװצ ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,דעֹומ

 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײגסױרַא רעייז ךָאנ
 יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד ןּופ רּפסמ םעד ףיוא טמענ*

 -רעטָאפ ערעייז טול ,תוחּפשמ ערעייז טול לארׂשי ןּופ רעדניק
 ,ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייה
 ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ* .ּפעק ערעייז טול
 ייֵז ריא טלָאז ,ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ לארשי ןיא ןכַאלטיא
 ןייז ןלָאז ךייַא טימ ןּוא* .ןרהא ןּוא ּוד ,תונחמ ערעײזטיול ןלייצ
 ןייז ןּופ טּפיוה רעד זיא סָאװ ןַאמ ַא ,טבש ַא ןּופ ןַאמ ּוצ ,ןַאמ ּוצ
 סָאװ רענעמ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא* -.זיוהרעטָאפ
 .ןרּואיַדש ןּופ ןּוז רעד רּוצילָא ,ןבּואר ןּופ :ךייַא טימ ןייטש ןלָאז
 ןֹוׁשחַנ ,הדּוהי ןּופי .ןיִדַשירּוצ ןּופ ןּוז רעד לָאימולש ,ןועמש ןופ*
 .ןרַעֹוצ ןּופ ןּוז רעד לֵאנַתנ ,רכָׂשׂשִי ןּופ* .ןבָדְנימַע ןּופ ןּוז רעד
 ןּופ רעדניק יד ןּופ= .ןענֹולַח ןּופ ןּוז רעד בָאילָא ,ןּולּובז ןּופ*
 ,השנמ ןּופ ;ןדּוהימַע ןּופ ןּוז רעד עֶמֶׁשילֶא ,םירפא ןּופ :ףסֹוי
 ןּוז רעד ןְדיבַא ,ןימינּב ןּופ:+ .ןרּוצהָדּפ ןּופ ןּוז רעד לָאילמנ
 ןופ-* .ןיִדַשימַצ ןּופ ןּוז רעד רֶזֶעיחַא ,ןָד ןּופ-* .ןינֹועדִג ןּופ
 ןּוז רעד ףֶסָילֶא ,דָנ ןּופ-+ .ןענְרכֶע ןּופ ןּוז רעד לֵאיִעגַּפ ,רשֶא
 .ןענניִע ןּופ ןּוז רעד עַריחַא ,ילּתפנ ןּופ== .ןלַאּועְד ןּופ

 ןטשריפ ,הדע רעד ןּופ ענעפורעג ןעװעג ןענייז עקיזָאדיד:*
 ןטנויױט יד ןּופ טײלטּפױה יד ;ןעמַאטשרעטָאפ ערעייז ןּופ
 ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ ןּואי .ןעװעג יז ןענייז לארׂשי ןּופ
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 ,ןעמענ יד טימ ןפּורעגנָא ןענייז סָאװ רענעמ עקיזָאדיד ןעמּונעג
 ןופ גָאט ןטשרע ןיא הדע עצנַאג יד טלמַאזעננייַא ןּבָאה יז ןּוא:*
 ערעייז טול טרוּבעג רעייז ןּבעגעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ;שדֹוח ןטײװצ
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחּפשמ
 ױזַא* .ּפעק ערעיײז טול ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 רּבדמ ןיא טלייצעג יז רע טָאה ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יו
 | | .יניס

 ערעייז ,רוָכּב סלארׂשי ,ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּואי
 ,רעזיהרעטָאּפ ערעייז טול ,תוחּפשמ ערעײז טול ןטרוּבעג
 -סנַאמ רעדעװטעי ,ּפעק ערעייז טיול ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ
 סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ןױשרַאּפ
 ,ןבואר טבש ןּופ ,עטליײצעג ערעיזיי-ליח ןיא סױרַא טייג
 .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ ןּוא סקעז ןעװעג ןענייז

 ערעייז טול ןטרּוּבעג ערעייז ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופיי
 רעד ךָאנ עטלייצעג ענייז ,רעזיײהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחּפשמ
 ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי ,ּפעק ערעייז טול ,ןעמענ ןּופ לָאצ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 ןּוא ןיינ ,ןועמש טבש ןּופ ,עטליײצעג ערעייזיי--ליח ןיא סױרַא
 .טרעדנוה ירד ןּוא טנזיוט קיצפּופ

 ערעייז טול ןטרּוּבעג ערעייז ,דָנ ןּופ רעדניק יד ןופ!י
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחּפשמ
 סױרַא טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 קיצרעפ ןּוא ףניפ ,דֶנ טבש ןּופ ,עטלייצעג ערעייז?--ליח ןיא
 | .קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט

 ערעייז טול ןטרּוּבעג ערעיײז ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופי
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעײז טיול ,תוחּפשמ
 סױרַא טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 קיצעּביז ןּוא ריפ ,הדּוהי טבש ןּופ ,עטלייצעג ערעיײזיי--ליח ןיא
 | .טרעדנוה סקצז ןּוא טנזיוט
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 ערעייו טול ןטרוּבעג ערעיײז ,רֶכָׂשׂשִי ןּופ רעדניק יד ןּופ*
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד רָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא .רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 ןּוא ריפ ,רָכָׂשֹׂשִי טבש ןּופ ,עטליײצעג ערעייזיי-ליח ןיא סױרַא
 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנויוט קיצפּופ

 ערעייז טול ןטרוּבעג ערעייז ,ןולּובז ןּופ רעדניק יד ןּופי
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 ןּוא ןּביז ,ןּולּובז טבש ןּופ ,עטלײצעג ערעייזיי-ליח ןיא סױרַא
 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפּופ

 ,םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ :ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןּופיי
 -רעטָאפ ערעייז טול ,תוחּפשמ ערעייז טול ןטרּוּבעג ערעייז
 ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזיײה
 ערעייו=-ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה
 .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ ,םירפא טבש ןּופ ,עטליײצעג

 ערעיײז טול ןטרּוּבעג ערעייז ,השנמ ןּופ רעדניק יד ןּופ*+
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ : ןּופ
 ןּוא יײװצ ,השנמ טבש ןּופ ,עטלײצעג ערעייז*-ליח ןיא סױרַא
 | .טרעדנוה ײװצ ןּוא טנזיוט קיסיירד

 ערעיײז טול ןטרּוּבעג ערעייז ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ*
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעיײז טיול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ .ןּופ
 ןּוא ףניפ ,ןימינּב טבש ןּופ ,עטליײצעג ערעייזיי-ליח ןיא סױרַא
 .טרעדנּוה ריפ ןּוא טנזיוט קיסיירד

 ערעייז טול ןטרּוּבעג .ערעײו .,ןָד ןּופ רעדניק יד ןּופ**
 ןופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעײז טול ,תוחּפשמ
 סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמענ
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 ןּוא יײװצ ,ןֶד טבש ןּופ ,עטלייצעג ערעייו-י--ליח ןיא סױרַא טיינ
 .טרעדנוה ןּביז ןּוא טנזיוט קיצכעז

 ערעייז טול ןטרּוּבעג ערעייז ,רשֶא ןּופ רעדניק יד ןּופי
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעיז טיול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 ןּוא ןייא ,רשָא טבש ןּופ ,עטלייצעג ערעייז:י-ליח ןיא סױרַא
 - .טרעדנוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ

 ערעיײז טול ןטרוּבעג ערעײז ,ילּתפנ ןּופ רעדניק יד
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעיײז טיול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 ןוא ירד ,ילּתפנ טבש ןּופ ,עטליײצעג ערעייז=*-ליח ןיא סױרַא
 .טרעדנּוה ריפ ןּוא טנזיױט קיצפּופ

 ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ סָאװ עטלייצעג יד ןענייז סָאד*
 ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ ףלעװצ ;לארׂשי ןּופ ןטשריפ יד ןּוא ,טלײצעג
 ןופ עטלייצעג עלַא ןּוא* .ןעװעג יז ןענייז זיוהרעטָאפ ןייז ןּופ
 קיצנַאװצ ןּופ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ןיא ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי
 לָאמ סקעז ןעװעג ןענייז עטלייצעג עלַא---ןעװעג ןענייז ,לארׂשי
 - .קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ירד ןּוא טנזיוט טרעדנוה
 טליײצעג טינ ןענייז םַאטשרעטָאפ רעייז טול םיִיול יד רעּבָא*
 .ייז ןשיװצ ןרָאװעג

 טבש םעד** :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא*
 -פיוא טינ ּוטסלָאז לָאצ רעייז ןּוא ,ןלייצ טינ ּוטסלָאז רעּבָא יִוֵל
 םייול יד לעטש ּוד רָאנ* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןעמענ
 ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא רעּביא ןּוא ,ץעזעג ןּופ ןּכשִמ םעד רעּביא
 ,ןּכשִמ םעד ןגָארט ןלָאז יז ;םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא רעּביא
 םּורַא דנּור ןּוא ;ןענידַאּב םיא ןלָאז יז ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ןּוא
 ןלָאז ןּכשִמ ןּופ ןעיצ םייּב ןּוא** .ןרענַאל יז ןלָאז ןּכשִמ םעד
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 ןלָאז ןּכשִמ ןּופ ןעור םייּב ןּוא ,ןעמענּפָארַא םיִיול יד םיא
 טנענעג סָאװ רעדמערפ רעד ןּוא ,ןלעטשפיוא םיִיול יד םיא
 ןרענַאל ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא* .ןרעװ טייטעג לָאז
 טיול ,ןָאפ ןייז ייּב רעכַאלטיא ןּוא ,רעגַאל ןייז ןיא רעכַאלטיא
 םעד םּורַא דנור ןרעגַאל ןלָאז םיִיול יד ןּוא* .תונחמ ערעייז
 הדע רעד ףיוא ןרָאצ ַא ןייז טינ לָאז סע ידּכ ,ץעזעג ןּופ ןּכשִמ
 ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןלָאז םיִיול יד ןּוא .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 .ץעזעג ןּופ ןּכשִמ םעד

 ץלַא יװ ױזַא ;ןָאטעג יױזַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא**
 .ןָאטעג יז ןּבָאה יױזַא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ

 ּוצ יװַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא
 :ןגָאז
 -רעטָאפ ערעיײזְןּופ סנכייצ יד טול ,ןָאפ ןייז ייּב רעכַאלטיא:

 רעּביאנגעקַא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןרעגַאל ןלָאז ,רעזייה
 סָאװ יד ןּוא* .ןרעגַאל יז ןלָאז דעֹומילהֹוא םעד םּורַא דנּור
 םעד ןּופ ןָאפ יד :ןייז ןלָאז גנַאגפיואנוז ּוצ חרומ ןיא ןרעגַאל
 יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,תונחמ ערעייז טול הדּוהי ןּופ רעגַאל
 --ליח ןייז ןּואּ+ ,ןבֶדְניִמַע ןּופ ןּוז םעד ןֹוׁשחַנ ,הדּוהי ןּופ רעדניק
 .טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט קיצעּביז ןּוא ריפ ,עטליײצעג ערעײז
 טשריפ םעד טימ ,רָכָׂשֹׂשִי טבש :םיא ןּבעל ןרעגַאל סָאװ יד ןּוא*
 ןייז ןּוא ,ןרֵעֹוצ ןּופ ןּוז םעד לֵאנַתנ ,רֶכָׂשׂשִי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 :טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפּופ ןּוא ריפ ,עטליײצעג ענייז--ליח
 בָאילָא ,ןּולּובז ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,ןּולּובז טבשי
 ןוא ןּביז ,עטליײצעג ענייז--ליח ןייז ןּוא* ,ןענֹולַח ןּופ ןּוז םעד
 םעד ןּופ עטליײצעג עלַא" .טרעדנּוה ריפ ןּוא טנזיוט גיצפּוּפ
 טנזיוט סקעז ןּוא טנזיוט קיצכַא ןּוא טרעדנוה :הדּוהי ןּופ רעגַאל
 .טשרעּוצ ןעיצ ןלָאז יז .תונחמ ערעיײז טול ,טרעדנּוה ריפ ןּוא

 ,םורָד ּוצ ןייז לָאז ןבּואר ןּופ רעגַאל םעד ןּופ ןָאפ ידי



 ןּוא יײוװצ ,ןָד טבש ןּופ ,עטלייצעג ערעייזי*--ליח ןיא סױרַא טייג
 .טרעדנוה ןּביז ןּוא טנזיוט קיצכעז

 ערעייז טול ןטרּוּבעג ערעייז ,רשֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ*י
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 ןוא ןייא ,רשָא טבש ןּופ ,עטליײצעג ערעייזיי--ליח ןיא סױרַא
 - .טרעדנוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ

 ערעייז טול ןטרוּבעג ערעייז ,ילּתפנ ןּופ רעדניק יד
 ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול ,תוחּפשמ
 טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ
 ןּוא ירד ,ילּתפנ טבש ןּופ ,עטלייצעג ערעייז*-ליח ןיא סױרַא
 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפּופ

 ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ סָאװ עטלייצעג יד ןענייז סָאד**
 ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ ףלעװצ ;לארׂשי ןּופ ןטשריפ יד ןּוא ,טלייצעג
 ןּופ עטלייצעג עלַא ןּוא* .ןעװעג יז ןענייז זיוהרעטָאפ ןייז ןּופ
 קיצנַאװצ ןּופ ,רעזייהרעטָאפ ערעיײז טיול לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ןיא ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכַאלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי
 לָאמ סקעז ןעועג ןענייז עטלייצעג עלַא--ןעװעג ןענייז ,לארׂשי
 - .קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ירד ןּוא טנזיוט טרעדנּוה
 טלייצעג טינ ןענייז םַאטשרעטָאפ רעייז טול םַיול יד רעּבָאיי
 | .ייז ןשיװצ ןרָאװעג

 טבש םעד** :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 -פיוא טינ ּוטסלָאז לָאצ רעיײז ןּוא ,ןלייצ טינ ּוטסלָאז רעּבָא יִוֵל
 םיִיַול יד לעטש ּוד רָאנ* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןעמענ
 ןוא ,םילּכ ענייז עלַא רעּביא ןּוא ,ץעזעג ןּופ ןּכשִמ םעד רעּביא
 ,ןּכשִמ םעד ןגָארט ןלָאז יז ;םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא רעּביא
 םּורַא דנּור ןּוא ;ןענידַאּב םיא ןלָאז יז ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא ןּוא
 ןלָאז ןּכשִמ ןּופ ןעיצ םייּב ןּוא** .ןרענַאל יז ןלָאז ןּכשִמ םעד



 ןלָאז ןּכשִמ ןּופ ןעּור םייּב ןּוא ,ןעמענּפָארַא םיִיול יד םיא
 טנענעג סָאװ רעדמערפ רעד ןּוא ,ןלעטשפיוא םיִַיול יד םיא
 ןרענַאל ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא* .ןרעװ טייטעג לָאז
 טול ,ןָאפ ןייז ייּב רעכַאלטיא ןּוא ,רענַאל ןייז ןיא רעכַאלטיא
 םעד םּורַא דנור ןרעגַאל ןלָאז םיִַיול יד ןּוא** .תונחמ ערעײז
 הדע רעד ףיוא ןרָאצ ַא ןייז טינ לָאז סע ידּכ ,ץעזעג ןּופ ןּכשִמ
 ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןלָאז םיִיול יד ןּוא .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 .ץעזעג ןּופ ןּכשִמ םעד

 ץלַא יװ ױזַא ;ןָאטעג יװװַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא*י
 .ןָאטעג יז ןּבָאה ױזַא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ

 ּוצ יװַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא
 ;ןגָאז
 -רעטָאפ ערעיײזןּופ סנכייצ יד טיול ,ןָאפ ןייז ייּב רעכַאלטיא*

 רעּביאנגעקַא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןרעגַאל ןלָאז ,רעזיה
 סָאװ יד ןּוא* .ןרענַאל יז ןלָאז דעֹומ-להֹוא םעד םּורַא דנּור
 םעד ןּופ ןָאפ יד :ןייז ןלָאז גנַאנפיואנוז ּוצ חרזמ ןיא ןרענַאל
 יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,תונחמ ערעײז טול הדּוהי ןּופ רעגַאל
 --ליח ןייז ןּוא+ ,ןבֶדְניִמַע ןּופ ןּוז םעד ןֹוׁשחַנ ,הדּוהי ןּופ רעדניק
 .טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט קיצעּביז ןּוא ריפ ,עטליײצעג ערעיײיז
 טשריפ םעד טימ ,רֶכָׂשֹׂשִי טבש :םיא ןּבעל ןרעגַאל סָאװ יד ןּואי
 ןייז ןּוא" ,ןרֵעֹוצ ןּופ ןּוז םעד לֵאנַתנ ,רֶכָׂשׂשִי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ;טרעדנּוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפופ ןּוא ריפ ,עטלייצעג ענייז--ליח
 בָאילַא ,ןּולּובו ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,ןּולּובז טבשי

 ןוא ןּביז ,עטליײצעג ענייז-ליח ןייז ןּוא* ,ןענֹולַח ןּופ ןּוז םעד -
 םעד ןּופ עטליײצעג עלַא" .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט גיצפּופ
 טנזיוט סקעז ןּוא טנזיוט קיצכַא ןּוא טרעדנּוה :הדּוהי ןּופ רעגַאל
 .טשרעּוצ ןעיצ ןלָאז יז .תונחמ ערעייז טול ,טרעדנּוה ריפ ןּוא

 ,םורָד ּוצ ןייז לָאז ןבואר ןּופ רעגַאל םעד ןּופ ןָאפ ידי"
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 ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,תונחמ ערעייז טיול
 ,עטלייצעג ענייז-ליח ןייז ןּואי* ,ןרואידש ןופ ןּוז םעד רּוצילֲא
 סָאװ יד ןּוא* ..טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיױט קיצרעפ ןּוא סקעז
 רעדניק יד ןּופ טשריפ טעד טימ ,ןועמש טבש :םיא ןּבעל ןרעגַאל
 -ליח ןייז ןּוא* ,ןיִדֵשירּוצ ןּופ ןוז םעד לָאימולש ,ןועמש ןּופ
 ;טרעדנוה ירד ןּוא טנויוט קיצפּופ ןּוא ןיינ ,עטלייצעג ערעייז
 ףֶסָילֶא ,דָנ ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,דָנ טבש ןּוא*
 ןּוא ףניפ ,עטלייצעג ערעייו-ליח ןייז ןּואי* ,ןלֵאּועְר ןּופ ןוז םעד
 - .קיצּפופ ןּוא טרעדנוה סקעז ןּוא טנויוט קיצרעפ

 טרעדנוה ,ןבואר ןּופ רעגַאל םעד ןּופ עטלייצעג עלַאי
 ,קיצפּופ ןּוא טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפּופ ןּוא ןייא ןּוא טנויוט
 .עטײווצ יד ןעיצ ןלָאז יז ןּוא .תונחמ ערעייז טיול

 לָאז ,םִייול יד ןּופ רענַאל רעד ,דעֹומ-להֹוא רעד ןּואיי
 יז ןלָאז יװַא ,ןעּור יז יװ ױזַא ;ןרעגַאל יד ןּופ ןטימ ןיא ןעיצ
 .סענָאפ ערעײז טול טרָא ןייז ףיוא רעכַאלטיא ;ןעיצ

 תונחמ רעייז טול םירפא ןּופ רענַאל םעד ןּופ ןָאפ ידי*
 ,םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,ברעמ ּוצ ןייז לָאז
 ,עטליײצעג ערעייז-ליח ןייז ןּוא ,ןדּוהימַע ןּופ ןּוז םעד עֶמָׁשילֶא
 ,השנמ טבש םיא ןּבעל ןּוא* .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ
 ןּוז םעד לָאילמַנ ,השנמ ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ
 ןוא יײװצ ,עטליײצעג ערעייז-ליח ןייז ןּוא* ,ןרּוצהָדּפ ןּופ
 םעד טימ ,ןימינּב טבש ןּוא* ;טרעדנּוה ײװצ ןּוא טנזיוט קיסיירד
 ,ןינֹועדִג ןּופ ןּוז םעד ןְדיִבַא ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ
 ןּוא טנויוט קיסַײרד ןּוא ףניפ ,עטלייצעג ערעייו--ליח ןייז ןּוא*
 ,םירפא ןּופ רעגַאל םעד ןּופ עטליײצעג עלַא* .טרעדנוה ריפ
 ערעײז טול ,טרעדנּוה ןּוא טנזיוט טכַא ןּוא טנזיוט טרעדנוה
 | .עטירד יד ןעיצ ןלָאז יז ןּוא .תונחמ

 טול ,ןופצ ּוצ ןייז לָאז ןֶד ןּופ רעגַאל םעד ןּופ ןָאפ יד=
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 רוֲעיִחַא ,ןֶד ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,תונחמ ערעייז
 ײװצ ,עטליײצעג ערעיז-ליח ןייז ןּוא** ,ןיִדֵשימַע ןּופ ןּוז םעד
 ןרעגַאל סָאװ יד ןּוא" .טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנזיוט קיצכעז ןּוא
 ןופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,רשָא טבש :םיא ןּבעל
 ערעייז-ליח ןייז ןּוא ,ןענָרכֶע ןּופ ןּוז םעד לַאיעג? ,רׁשֶא
 ןוא* ;טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ ןּוא ןייא ,עטליײצעג
 עַריחַא ,ילּתפנ ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,ילּתפנ טבש
 ןוא ירד ,עטלייצעג טרעיד ליח ןייז ןּואי ,ןענְניֵע ןּופ ןּוז םעד
 םעד ןּופ עטלייצעג עלַא* .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיִצפּופ
 ןּוא טנויוט קיצּפּופ ןּוא ןּביז ןּוא טנזיוט טרעדנּוה ,ןָד ןּופ רעגַאל
 .סענָאפ ערעיז טול טצעלּוצ ןעיצ ןלָאז יז .טרעדנּוה סקעז

 טול ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ עטלייצעג יד ןענייז סָאד**
 טול ,ןרעגַאל יד ןּופ עטלייצעג עלַא ;רעזיײהרעטָאפ ערעיײז
 ןּוא טנזיוט טרעדנּוה לָאמ סקעז ןעװעג ןענייז ,תונחמ ערעייז
 םייול יד רעּבָא= .קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ירד
 ױזַא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיוװצ ןרָאװעג טליײצעג טינ ןענייז
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ

 סָאװ ץלַא יװ יװַא ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 ערעיז טול טּורעג יז ןּבָאה ױזַא ;ןהשמ א טָאה טָאג
 ענייז טול רעכַאלטיא ,ןגיוצעג יז ןּבָאה ױזַא ןּוא ,סענָאפ
 .ויוהרעטָאפ ןייז ייּב ,תוחּפשמ

 ןעוו ,ןהשמ ןּופ ןּוא ןענֹרהַא ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןּואי }
 סָאד ןּוא* .יַניס גרַאּב ןפיוא ןהשמ טימ טדערעג טָאה טָאג

 ,אוהיבַא ןּוא ,בָדָנ רוָכּב רעד :ןיז סנרהַא ןּופ ןעמענ יד ןענייז
 ,ןיז סנרהַא ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד* .רֶמָתיֵא ןּוא ,רֶזָעלֶא
 ּוצ טנַאה רעייז טליפרעד טָאה עמ סָאװ םינהֹּכ עטּבלַאזעג יד
 רַאפ ןּברָאטשעג ןענייז אּוהיבַא ןּוא בֶדָנ ןּוא* .הנּוהּכ יד ןָאט
 ןיא ,טָאג רַאפ רעייפ דמערפ טכַארּבעג ןּבָאה יז ןעװ טָאג
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 רֶזָעלֶא ןּוא ;טַאהעג טינ ײז ןּבָאה רעדניק ןייק ןּוא ,יַניִס רּבדמ
 .ןענרהַא רעטָאפ רעיײיז ןּבעל םינהֹּכ ןרָאװעג ןענייז רֶמָתיִא ןּוא

 .ךַאמ" :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 םעד ןרהַא רַאפ ןלעטש םיא טסלָאז ןּוא ,יִוֵל טבש םעד ןענענעג
 גנוטיה ןייז ןטיה ןלָאז יז ןּואי .ןענידַאּב םיא ןלָאז יז ןּוא ,ןהֹּכ
 ּוצ ,דעֹומ-להֹוא ןרַאפ הדע רעצנַאג רעד ןּופ גנוטיה יד ןּוא
 ןּופ םילּכ עלַא ןטיה ןלָאז יז ןּוא* .ןּכשִמ ןּופ טסניד םעד ןעניד
 ןעניד ּוצ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ גנוטיה יד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא
 ןענֹרהַא ּוצ םַײול יד ןּבעג טסלָאז ןּוא" .ןּכשִמ ןּופ טסניד םעד
 יד ןּופ םיא ּוצ ןּבעגעגּפָא יז ןענייז ןּבעגענּפָא ;ןיז ענייז ּוצ ןּוא
 ,ןלעפַאּב ּוטסלָאז ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא ןּואי .לארׂשי ןּופ רעדניק
 טנענעג סָאװ רעדמערפ רעד ןּוא ,הנּוהּכ רעייז ןטיה ןלָאז יז
 .ןרעװ טייטעג לָאז

 ,ךיא ןּואי* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיוװצ ןּופ םיִיול יד ןעמּונעג ּבָאה ,עז
 יד ןשיװצ טכַארט םעד טנפע סָאװ רוָכּב ןכַאלטיא טָאטשנָא
 םורָאװ-* .רימ ּוצ ןרעהעג ןלָאז םיִיול יד ןּוא ;לארׂשי ןּופ רעדניק
 ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא ;רוָכּב רעכַאלטיא טרעהעג רימ ּוצ
 ךיא ּבָאה םִיַרצִמ דנַאל ןיא רוָכֹּב ןכַאלטיא ןגָאלשרעד ּבָאה
 ןשטנעמ ַא ןּופ ,לארׂשי ןיא רוָכּב ןכַאלטיא רימ ּוצ טקילײהעג
 .הוהי ןיּב ךיא :ןרעהעג יז ןלָאז רימ ּוצ .המהּב ַא ויּב

 ּוצ ױזַא ,יַניִס רּבדמ ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא;*
 ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול יול ןּופ רעדניק יד לייצ* :ןגָאז
 שדֹוח ַא ןּופ ןױשרַאּפסנַאמ ןכַאלטיא ;תוחּפשמ ערעיײז טול
 .ןלייצ יז ּוטסלָאז רעכעה ןּוא טלַא

 ױזַא ,טָאג ןּופ ליומ םעד טול טלייצעג יז טָאה השמ ןּואי*
 ןּופ ןיז יד ןעװעג ןענייז סָאד ןּוא* .ןרָאװעג ןלױפַאּב זיא רע יו
 סָאד ןּואי* .ירָרמ ןּוא ,תֶהק ןּוא ,ןֹושרֵג :ןעמענ ערעיײז טימ ןיול
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 :תוחּפשמ ערעײז טול ןענֹושרג ןּופ ןיז יד ןּופ ןעמענ יד ןעניײז
 :תוחּפשמ ערעייז טול ןתֶהק ןּופ ןיז יד ןּוא* .יִצֹמִׁש ןּוא ,ינבל
 ןירְרמ ןּופ ןיז יד ןּוא* .לָאיױוע ןּוא ,ןֹורבֶח ,רָהְצִי ןּוא ,םֶרֹמַע
 תוחּפשמ יד ןענייז סָאד .ישּומ ןּוא ,ילחַמ :תוחּפשמ ערעיז טול
 .רעזייהרעטָאפ ערעייז טול יוִל ןּופ

 ןּופ החּפשמ יד ןּוא ,םינבל יד ןּופ החּפשמ יד ןענֹושרַג ןּופ*י
 ערעייז* .םיִנּושרַג יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד ;םיִעֹמִׁש יד
 שדֹוח ַא ןּופ ןענױשרַאּפסנַאמ עלַא ןּופ לָאצ רעד טול עטלייצעג
 טנויוט ןּביז ןעוװעג ןענייז עטליײצעג ערעייז-רעכעה ןּוא טלַא
 ןּבָאה םיִנּוׁשרִג יד ןּופ תוחּפשמ יד" .טרעדנּוה ףניפ ןּוא
 ןּופ טשריפ רעד ןּוא** .ברעמ ּוצ ןּכשִמ םעד רעטניה טרעגַאלעג
 ןּופ ןּוז רעד ףֶסָילֶא ןעװעג זיא םינּוׁשרַג יד ןּופ זיוהרעטָאפ םעד
 -להֹוא םייּב ןֹוׁשרֵנ ןּופ רעדניק יד ןּופ גנוטיה יד ןּוא* .ןלָאָל
 ,קעדּוצ ןייז ,טלעצעג סָאד ןּוא ,ןּכשִמ רעד ןעװעג זיא דעֹומ
 ןעגנַאהמּורַא יד ןּוא* ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאהרָאפריט רעד ןּוא
 דנור סָאװ ףיוה םעד ןּופ גנַאהרָאּפריט רעד ןּוא ,ףיוה םעד ןּופ
 עלַא טימ ,קירטש ענייז ןּוא ,חּבומ םעד ןּוא ןּכשִמ םעד םּורַא
 .רעהַאּבּוצ ענייז

 החפשמ יד ןּוא ,םימָרֹמַע יד ןּופ החּפשמ יד ןתֶהק ןּופ ןּואיי
 החּפשמ יד ןּוא ,םינֹורבֶח יד ןּופ החּפשמ יד ןּוא ,םירָהצִי יד ןּופ
 טיול* :םיתָהק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד ;םילַאיווע יד ןּופ
 ןּוא טלַא שדֹוח ַא ןּופ ןענױשרַאּפסנַאמ עלַא ןּופ לָאצ רעד
 גנוטיה יד ןטיה סָאװ טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיױט טכַא ,רעכעה
 ןּבָאה תֶהֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד* .םוטקילײה ןּופ
 טשריפ רעד ןּוא*" .םורָד ּוצ ,ןּכשִמ ןּופ טייז ןייּב טרעגַאלעג
 ןעוװעג זיא םיתָהק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ זיוהרעטָאפ םעד ןּופ

 ןעװעג זיא גנוטיה רעייז ןּוא** .ןלַאיזוע ןּופ ןּוז רעד ןָפֶצִילֶא
 יד ןּוא ,תוחּבומ יד ןּוא ,הרֹונמ יד ןּוא ,שיט רעד ןּוא ,ןורָא רעד
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 יא נַאהרָאפ רעד ןוא .יײז טימ טניד עמ סָאװ םילּכ עקילײה
 .רעהַאּבּוצ ענַײז עלַא

 זיא םייול יד ןופ ןטשריפ יד רעּביא טשריפ רעד ןּואיי
 רעעופיוא רעד ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז רעד רֶזָעֹלֶא ןעװעג
 .םוטקילײה םעד ןּופ גנּוטיה יד ןטיה סָאװ יד רעּביא

 ןופ החּפשמ יד ןּוא ,םילחַמ יד ןּופ החּפשמ יד ןירָרמ ןּופי
 ערעייז ןּוא* .ירָרמ ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד ;םישּומ יד
 שדֹוח ַא ןּופ ןענױשרַאּפסנַאמ עלַא ןּופ לָאצ רעד טול עטלייצעג
 .טרעדנּוה ײװצ ןּוא טנזיוט סקעז ןעװעג ןענייז רעכעה ןּוא טלַא
 ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ ויוהרעטָאפ םעד ןּופ טשריפ רעד ןּוא
 ןּבָאה יז .ןלִיַחיבַא ןּופ ןּוז רעד לָאירּוצ ןעװעג זיא ירָרמ
 עטלעטשעג יד ןּוא* .ןופצ ּוצ ןּכשִמ ןּופ טייז ןייּב טרענַאלעג
 ןופ רעטערּב יד :ןעװעג זיא ירְרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ גנוטיה
 ןּוא ,ןלעװש ענייז ןּוא ,ןלייז ענייז ןּוא ,ןעלניר ענייז ןּוא ,ןּכשִמ
 ןּופ ןלייז יד ןּואי ;רעהַאּבּוצ ענייז עלַא ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא
 ,ךַאלקעלּפ ערעייז ןּוא ,ןלעװש ערעיײיז ןּוא ,םּורַא דנור ףיוה
 .קירטש ערעייז ןּוא

 ,חרזמ ּוצ ןּכשִמ םעד רַאפ טרענַאלעג ןּבָאה סָאװ יד ןּואי*
 ןּוא ,השמ ןעוועג ןענייז ,גנַאופיואנוז ּוצ דעֹומ-להֹוא םעד רַאפ
 ,םּוטקילײה ןּופ גנוטיה יד טיהעג ןּבָאה סָאװ ,ןיז ענייז ןּוא ןרהַא
 רעדמערפ רעד ןּוא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ גנוטיה רעד רַאּפ
 .ןרעװ טײטעג טלָאזעג טָאה ,טנענעג סָאװ

 ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ סָאװ ,םיִיול יד ןּופ עטלייצעג עלַאי
 עלַא ,תוחּפשמ ערעייז ךָאנ ,טָאג ןּופ ליומ םעד טול טלייצעג
 ןוא ײװצ ,רעכעה ןּוא טלַא שדֹוח ַא ןּופ ןענױשרַאּפסנַאמ
 .טנזיוט קיצנַאװצ

 ענערָאּבעגטשרע עלַא לייצ ;ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא"
 שדֹוח ַא ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןענױשרַאּפסנַאמ
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 .ןעמענ ערעיײז ןּופ לָאצ יד ףיוא םענ ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא
 עלַא טָאטשנָא םיַיול יד ,טָאג ,רימ רַאפ ןעמענ טסלָאז ןּוא=
 יד ןּופ תומהּב יד ןּוא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ םירֹוכּב
 רעדניק יד ןּופ תומהּב יד ןשיװצ םירֹוכּב עלַא טָאטשנָא םיִיול
 .לארׂשי ןּופ

 םיא טָאה טָאג יװ ױזַא ,טלייצעגרעּביא טָאה השמ ןּוא
 ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ םירֹוכּב עלַא ,ןלױפַאּב
 ןּופ לָאצ רעד טול ,ןענױשרַאּפסנַאמ ענערָאּבעגטשרע עלַא
 ,עטלייצעג ערעיײז ךָאנ ,רעכעה ןּוא טלַא שדֹוח ַא ןּופ ,ןעמענ
 ןּוא טרעדנוה ייווצ ןּוא טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ייװצ ןעװעג ןענייז
 ..קיצעּביז ןּוא יירד

 יד םענ"= :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא+
 ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ םירֹוכּב עלַא טָאטשנָא םיִיַול
 םַיול יד ןּוא ,תומהּב ערעייז טָאטשנָא םיִיול יד ןּופ תומהּב יד
 ייװצ יד רַאפ זיילסיוא םּוצ ןּוא* .טָאג ,רימ ּוצ ןרעהעג ןלָאז
 ןּופ רעדניק יד ןּופ םירֹוכּב יד ןּופ קיצעּביז ןּוא ירד ןּוא טרעדנּוה
 ןעמענ וטסלָאז* ,םיִיול יד ןּופ רעמ סיוא ןעמּוק סָאװ לארׂשי
 ּוטסלָאז לקָש ןקילײה ןפיוא ;ּפָאק ַא ןּופ לקֶש ףניפ ּוצ ,ףניפ ּוצ
 סָאד ןּבעג טסלָאז ןּוא= .לקָׁש רעד הֶרֵג קיצנַאװצ ,ןעמענ סע
 סָאװ יד רַאפ זיילסיוא םעד :ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ טלעג
 .ייז ןשיווצ רעמ סיוא ןעמּוק

 ןענייז סָאװ יד ןּופ טלענזיײלסיױוא סָאד ןעמונעג השמ טָאה
 ךרּוד ןרָאװעג טזיײלעגסיוא ןענייז סָאװ יד יװ רעמ ןעמוקעגסיוא
 רע טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םירֹוכּב יד ןּופ*י ;םיִיַול יד
 ןוא ףניפ ןּוא טרעדנּוה ירד ןּוא טנזיױט :טלעג סָאד ןעמונעג
 סָאד ןעּבעגעג טָאה השמ ןּוא* .לקָש ןקילײה ןפיוא ,קיצכעז
 ןּופ ליומ םעד טול ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ טלעגזײלסױא
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,טָאג
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 ּוצ ױזַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי יד
 ןשיװצ ןּופ תֶהֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ לָאצ יד ףיוא םעני :ןגָאז

 -רעטָאפ ערעיײז טיול ,תוחּפשמ ערעיײז טול ,יול ןּופ רעדניק יד
 קיצפּופ ויּב ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיסיירד ןּופ* ,רעזייה
 טעּברַא ןָאט ּוצ ,טסניד ןיא ןײרַא טייג סָאװ ןכַאלטיא ,טלַא רָאי
 ןּופ רעדניק יד ןּופ טסניד רעד זיא סָאד* .דעֹומ-להֹוא ןיא
 ןרהַא* :ןטײקילײה עטסקילײה יד םּורַא דעֹומ-להֹוא ןיא תֶהק
 ןלָאז יז ןּוא ,רענַאל ןּופ ןעיצ םייּב ןעמּוק ןלָאז ןיז ענייז ןּוא
 טימרעד ןקעדּוצ ןּוא ,דיישנשיווצ ןּופ תֶכֹורְּפ םעד ןעמענּפָארַא
 ּוצ ַא ףיורעד ןָאטּפױרַא ןלָאז יז ןּוא* .ץעזעג ןּופ ןורָא םעד
 ןופ ךּוט ַא ןּביױא ןּופ ןטײרּפשרעּבירַא ןּוא ,לעפישַחַּת ןּופ קעד
 ףיוא ןּואי .ןעננַאטש ענייז ןָאטנײרַא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב רעטיול
 רעָאלּב ןּופ ךּוט ַא ןטײרּפשרַאפ יז ןלָאז טכיזעגנָא ןּופ שיט םעד
 ןּוא ,ןלָאש יד ןּוא ,ןעלסיש יד ףיורעד ןָאטּפױרַא ןּוא ,לָאװ
 עקידנעטש סָאד ןּוא ;גנוסיג רַאפ סרעכעּב יד ןּוא ,ןענַאק יד
 ףיוא ןטײרּפשרַאפ ןלָאז יז ןּוא* .ףיורעד ןּבײלּב לָאז טיורּב
 ּוצ ַא טימ ןקעדרעּבירַא סָאד ןּוא ,טיורלימרעוו ןּופ ךּוט ַא יז
 ןלָאז יז ןּוא" .ןעננַאטש ענייז ןָאטנײרַא ןּוא ,לעפישַחַּת ןּופ קעד
 רַאפ הרֹונמ יד ןקעדרעּבירַא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ ךּוטַא ןעמענ
 עריא ןּוא ,ךַאלגנעװצ עריא ןּוא ,ךַאלרער עריא ןּוא ,גנוטכײל
 טנידַאּב עמ סָאװ ןסעפענלייא  עריא עלַא ןּוא ,ךַאלדנעפשַא
 םילּכ עריא עלַא ןּוא יז ןָאטנײרַא ןלָאז יז ןּוא* .ייז טימ יז
 .גנַאטש ַא ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,לעפישַחַּת ןּופ קעדּוצ ַא ןיא
 ךּוט ַא ןטײרּפשרַאפ יז ןלָאז חּבומ םענרעדליג םעד ףיוא ןּואיי
 ןּופ קעדּוצ ַא טימ ןקעדרעּבירַא םיא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ
 ןעמענ ןלָאז יז ןּוא-י .ןעגנַאטש ענייז ןָאטנײרַא ןּוא ,לעפישַחַּת
 ,םּוטקילײה ןיא יז טימ טניד עמ סָאװ טסניד ןּופ םילּכ עלַא
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 -רעּבירַא יז ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ ְךּוט ַא ןיא ןָאטנײרַא יז ןּוא
 .גנַאטש ַא ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,לעפישַחַּת ןּופ קעדּוצ ַא טימ ןקעד
 ןטײרּפשרַאפ ןּוא ,חּבומ ןּופ שַא יד ןקינײרּפָא ןלָאז יז ןּוא*
 ףיוא ןָאטּפױרַא ןלָאז יז ןּואי* .לּפרוּפ ןּופ ךּוט ַא םיא ףיוא
 -רעייפ יד ,םיא ףיוא יז טימ טניד עמ סָאװ םילּכ ענייז עלַא םיא
 -סנקעּבננערּפש יד ןּוא ,ןעלפּוש יד ןּוא ,ןעלּפָאג יד ,ןענַאפ
 םיא ףיוא ןטײרּפשרעּבירַא ןלָאז יז ןּוא ;חּבומ ןּופ םילּכ עלַא
 ןּוא .ןעגנַאטש ענייז ןָאטנײרַא ןּוא ,לעפישַחַּת ןּופ קעדּוצ ַא
 ,עקילײה סָאד ןקעדּוצ טקידנעעג ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא ןרהַא זַא
 ךָאנרעד ןלָאז ,רעגַאל ןּופ ןעיצ םייּב ,םילּכ עקילײה עלַא ןּוא
 ךיז ןלָאז יז רעּבָא ;ןגָארט ּוצ יז ,תֶהק ןּופ רעדניק יד ןעמּוק
 סָאד .ןּברַאטש ןלעװ יז םורָאװ ,ןקילײה םעד ןָא ןרירנָא טינ
 .דעֹומ-להֹוא ןּופ ןגָארט ןפרַאד תֶהֹק ןּופ רעדניק יד סָאװ זיא
 לָאז ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד רֶזָעלֶא ןּופ גנואעזפיוא יד ןּואי*
 ןּופ ךיורײװ םעד ןּוא ,גנוטכײל רַאפ לייא םעד רעּביא ןייז
 ןוא ,רעפּפָאזייּפש ןקידנעטש םעד ןּוא ,ןצריװעג עקידעקעמש
 ןּכשִמ ןצנַאג םעד רעּביא גנואעופיוא יד ;גנוּבלַאז ןּופ לייא םעד
 .םילּכ ענייז ייס ןּוא ,םוטקילײה סָאד ייס ,םיא ןיא סָאװ ץלַא טימ

 ּוצ ױזַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 יד ןּופ טבש םעד ןרעװ ןטינשרַאפ ןזָאל טינ טלָאז ריא** :ןגָאז
 טּוט ױזַא טרעיינ'* ;םיַיול יד ןשיװצ ןּופ ,םיתָהק יד ןּופ תוחּפשמ
 ּוצ ןענענעג יז ןעוו ,ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל ןלָאז יז ידּכ ,ייז טימ
 ,ןײגנײרַא ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא :ןטיײקילײה עטסקילײה יד
 ןייז ייּב ןּוא ,טסניד ןייז ףיוא םענייא רעדעװטעי ןלעטש יז ןּוא
 סָאד טמענעצ עמ יװ ןעז ןײגנײרַא טינ ןלָאז יז ןּוא" .אׂשמ
 .ןּברַאטש ןּוא ,םּוטקילײה
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 םענ" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 ערעייז טול ןֹושרֵג ןּופ רעדניק יד ןּופ ךיוא לָאצ יד ףיוא
 טלַא רָאי קיסיירד ןּופ* .תוחּפשמ ערעיײיז טול ,רעזייהרעטָאפ
 ןכַאלטיא ,ןלייצ יז וטסלָאז ,טלַא רָאי קיצפופ זיּב ,רעכעה ןּוא
 .דעֹומ-להֹוא ןיא טעּברַא ןָאט ּוצ ,טסניד ןיא ןעניד טמּוק סָאװ
 םייּב םיִנּושרִנ יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ טסניד רעד ויא סָאד*
 ןּופ ןעגנַאהרָאפ יד ןגָארט ןלָאז יז :ןגָארט םייּב ןּוא ןטעּברַא
 ןּופ קעדּוצ םעד ןּוא ,קעדּוצ ןייז ,דעֹומ-להֹוא םעד ןּוא ,ןּכשִמ
 ןּופ נַאהרָאּפריט םעד ןּוא ,םיא רעּביא ןּביױא סָאװ לעפישַחַּת
 -ריט םעד ןּוא ,ףיוה ןּופ ןעננַאהמּורַא יד ןּוא* ;דעומילהֹוא
 ןּוא ןּכשִמ םעד םּורַא דנּור סָאװ ףיוה םעד ןּופ רעיוט ןּופ גנַאהרָאפ
 ;נײצעגטעּברַא ערעיײז עלַא ןּוא ,קירטש ערעייז ןּוא ,חּבומ םעד
 .ןָאט יז ןלָאז ןרעװ ןָאטעג טימרעד ףרַאד סָאװ ץלַא ןּוא
 רעצנַאג רעד ןעשעג לָאז ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא ןּופ ליומ םעד טיולײי
 ,ןגָארט רעייז לַא ןיא ,םינושרַג יד ןּופ רעדניק יד ןּופ טסניד
 רעייז ןיא ןּבעגרעּביא טלָאז ריא ןּוא ;טסניד רעיײז לַא ןיא ןּוא
 ןּופ טסניד רעד זיא סָאד* .ןגָארט ןפרַאד יז סָאװ ץלַא גנוטיה
 ;דעֹומ-לֵהֹוא ןיא םינּושרִנ יד ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד
 םעד רֶמָתיִא ןּופ טנַאה רעד רעטנוא ןייז לָאז גנוטיה רעיײז ןּוא
 .ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז

 טול ןליײצ ּוטסלָאז !ךיואו יז ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד"
 רָאי קיסיירד ןּופ*י .רעזייהרעטָאפ ערעײז טיול ,תוחּפשמ ערעייז
 ,ןליײצ יז ּוטסלָאז ,טלַא רָאי קיצפופ זיּב ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא
 -להֹוא ןּופ טעּברַא יד ןָאט ּוצ טסניד ןיא ןײרַא טײג סָאװ ןכַאלטיא
 טול ,ןגָארט ּוצ ןטיהּפָא ןפרַאד יז סָאװ זיא סָאד ןּוא* .דעֹומ
 ןּוא ,ןּכשִמ ןּופ רעטערּב יד :דעֹומ-להֹוא ןיא טסניד ןצנַאג רעייז
 ןלייז יד ןּוא* ;ןלעװש ענייז ןּוא ,ןלייז ענייז ןּוא ,ןעלגיר ענייז
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 ,ךַאלקעלפ ערעייז ןּוא ,ןלעוװש ערעייז ןּוא ,םּורַא דנּור ףיוה ןּופ
 'וצ ערעיײז עלַא ןּוא ,ןכַאז ערעייז עלַא--קירטש ערעייז ןּוא
 סָאװ ןכַאז יד ןלייצסיוא ריא טלָאז ןעמענ יד טימ ןּוא .רעהַאּב
 יד ןּופ טסניד רעד זיא סָאד= .ןגָארט ּוצ ןטיהּפָא ןפרַאד יז
 ןיא טסניד רעייז לַא טול ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ
 ןרהַא ןּופ ןּוז םעד רָמָתיֵא ןּופ טנַאה רעד רעטנוא ,דעֹומ-להֹוא
 .ןהֹּכ םעד

 ןּבָאה הדע רעד ןּופ ןטשריפ יד ןּוא ןרהַא ןּוא השמ ןוא*
 ןּוא ,תוחּפשמ ערעייו טול םיתָהק יד ןּופ רעדניק יד טליײצעג
 ןוא טלַא רָאי קיסיירד ןּופ= ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול
 ןײרַא זיא סָאװ ןכַאלטיא ,טלַא רָאי קיצפּופ זיּב ןּוא ,רעכעה
 ערעיײז ןוא* .דעֹומילהֹוא ןיא טעּברַא רעד ּוצ טסניד ןיא
 ןּביז טנזיױט ײװצ ןעװעג ןענייז ,תוחּפשמ ערעייו טול עטלייצעג
 יד ןּופ עטלייצעג יד ןענייז סָאד* .קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה
 -להֹוא ןיא טנידעג ןּבָאה סָאװ עלַא ,םיּתָהק יד ןּופ תוחּפשמ
 ליומ םעד טול טלייצעג ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ סָאװ יד ,דעֹומ
 .ןהשמ ךרּוד טָאג ןּופ

 ערעייז טול ןֹוׁשרִנ ןּופ רעדניק יד ןּופ עטליײצעג יד ןּוא
 רָאי קיסיירד ןּופ* ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול ןּוא ,תוחּפשמ
 סָאװ רעכַאלטיא ,טלַא רָאי קיצּפּופ ויּב ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא
 ערעייזיי-דעֹומ-להֹוא ןיא טעּברַא רעד ּוצ טסניד ןיא ןײרַא זיא
 ,רעזייהרעטָאפ ערעײז טול ,תוחּפשמ ערעייז טול עטלייצעג
 .קיסיירד ןּוא טרעדנּוה סקעז ןּוא טנויוט ײװצ ןעװעג ןענייז
 ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ עטלייצעג יד ןענייז סָאד+י
 השמ סָאװ יד ,דעֹומ-להֹוא ןיא טנידעג ןּבָאה סָאװ עלַא ,ןֹוׁשרֵג
 .טָאג ןּופ ליומ םעד טול טליצענ ןּבָאה ןרהַא ןּוא

 ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ עטלייצעג יד ןּוא*
 קיסיירד ןּופ= ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טיול,תוחּפשמ ערעייז טיול
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 רעכַאלטיא ,טלַא רָאי קיצפּופ זיּב ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי
 דעֹומ-להֹוא ןיא טעּברַא רעד ּוצ טסניד ןיא ןײרַא זיא סָאװ
 יירד ןעװעג ןענייז ,תוחּפשמ ערעייז טול עטלייצעג ערעייזי*-
 יד ןּופ עטלייצעג יד ןענייז סָאד= .טרעדנוה ייווצ ןּוא טנזיוט
 ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ סָאװ ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ
 .ןהשמ ךרּוד טָאג ןּופ ליומ םעד טול טליײצעג

 ןּופ ןטשריפ יד ןּוא ןרהַא ןּוא השמ סָאװ עטלייצעג עלַא*
 ןּוא ,תוחּפשמ ערעייז טול םיִיול יד ןּופ טליײצעג ןּבָאה לארׂשי
 ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיסיירד ןּופי ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טיול
 ןעניד ןעמּוקעג זיא סָאװ רעכַאלטיא ,טלַא רָאי קיצפופ זיּב ןּוא
 -להֹוא ןיא ,ןגָארט ןּופ טסניד םעד ןּוא ,טעּברַא ןּופ טסניד םעד
 ףניפ ןּוא טנויוט טכַא ןעװעג ןענייז עטלייצעג ערעייז=-דעֹומ
 ןהשמ ךרּוד טָאג ןּופ ליומ םעד טיול* .קיצכַא ןּוא טרעדנּוה
 ןּוא טסניד ןייז ףיוא ןַאמ רעדעװטעי טלעטשעג יז ןעמ טָאה
 טָאה טָאג סָאװ גנולייצ רעייז ןעװעג זיא ױזַא .אׂשמ ןייז ףיוא
 .ןהשמ ןלױפַאּב

 יד לעּפַאּב" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ה
 ןכַאלטיא רענַאל ןּופ ןקישסרַא ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק

 ןיירמּוא זיא סָאװ ןכַאלטיא ןּוא ,ןקיסולפ ןכַאלטיא ןּוא ,ערֹוצמ
 ;ןקישסױרַא ריא טלָאז הבקנ ַא ייס רֶכָז ַא ייס* .ּבייל ןטיוט ַא ןּופ
 -רַאפ טינ ןלָאז יז ידּכ ,ןקישסױרַא יז ריא טלָאז רעגַאל ןסיוא
 .ייז ןשיווצ ּור ךיא סָאװ ןרענַאל ערעייז ןקיניײרמּוא

 יז ןּבָאה יז ןּוא ,ןָאטעג יװַא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה*
 ּוצ טדערעג טָאה טָאג יװ יװַא ;רעגַאל ןסיוא טקישעגסױרַא
 .ןָאטעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה יװַא ,ןהשמ

 ּוצ דער" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאנ ןּוא;
 :לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 א סעּפע ןייגַאּב ןלעװ יז ןַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא
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 לעז ענעי ןּוא ,טָאג ןָא גנושלעפ ַא ןשלעפ ּוצ ,דניז עכַאלשטנעמ
 דניז רעייז ףיוא ןייז הדוותמ ךיז יז ןלָאז ,ןקידלּושרַאפ ךיז טעװ
 ןּופ ןרק םעד ןרעקמּוא לָאז רע ןּוא ;ןעננַאנַאּב ןּבָאה יז סָאװ
 ןוא ,ןופרעד לטפניפ ַא ּוצרעד ןגיײלּוצ ןּוא ,גנּוקידלּושרַאפ ןייז
 ןוא* .טקידלישרַאפ ךיז טָאה רע ןעמעוו ןגעק םעד ּוצ ןּבעגּפָא
 -רַאפ סָאד ןרעקּוצמּוא ןעמעוו ,בורק ןייק טינ טָאה ןַאמ רעד זַא
 טרעקעגמּוא ףרַאד סָאװ עטקידלּושרַאפ סָאד לָאז ,עטקידלוש
 -רַאפ ןּופ רעדיװ םעד ץּוחַא ;ןהֹּכ םּוצ ,טָאג ּוצ ןרעהעג ,ןרעװ
 .םיא ףיוא ןייז רּפכמ ןעמ לָאז טימרעד סָאװ ,גנוּבעג

 ןכַאז עטקילײהעג עלַא ןּופ ,גנודײשּפָא רעדעװטעי ןּואי
 ,ןהֹּכ םּוצ ןעגנערּב ןלעװ יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןכַאלטיא ןּופ ןכַאז עטקילײהעג יד ןּוא" .םיא ּוצ ןרעהעג לָאו
 לָאז ,ןהֹּכ םּוצ ןּבעג טעװ רעצימע סָאװ :םיא ּוצ ןרעהעג ןלָאז
 .םיא ּוצ ןרעהעג

 דעריי :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי*
 :יז ּוצ ןנָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ

 ןשלעפ טעװןּוא ,געו ןּופ ּפָארַא טעװ ּביײװ סמענייא ןצימע זַא
 ףָאלשייּב ַא ריא טימ ןגיל טעװ ןַאמ ַא ןּוא:* ,םיא ןָא גנושלעפ ַא
 ריא ןּופ ןגיוא יד ןּופ ןליוהרַאפ ןייז טעװ סע ןּוא ,ןעמָאז ןּופ
 ,טיײהרענעגרָאּברַאפ ןרָאװעג טקינײרמּוארַאפ זיא יז ליװ ,ןַאמ
 טּפַאכעג טינ זיא יז ןּוא ,ָאטינ ויא ריא ןגעקַא תודע ןייק ןּוא
 ,םיא ףיוא ןעמּוק טעװ טכוזרעפייא ןּופ טסייג ַא ןּוא=* ;ןרָאװעג
 זיא יז ןעװ ,ּבײװ ןייז ףיוא קיטכיזרעפייא ןרעװ טעװ רע ןּוא
 טעװ טכּוזרעּפײא ןּופ טסייג ַא רעדָא ;ןרָאװעג טקינײרמּוארַאפ
 ןייז ףיוא קיטכיזרעפייא ןרעװ טעװ רע ןּוא ,םיא ףיוא ןעמּוק
 ןַאמ רעד לָאז* ;ןרָאװעג טקינײרמּוארַאפ טינ זיא יז ןּוא ,ּבײװ
 ,ריא טימ ןּברק ריא ןעננערּב ןּוא ,ןהֹּכ םּוצ ּביײװ ןייז ןעגנערּב
 ףיורעד ןסיגפיורַא טינ לָאז רע ;לעמ ענעטשרעג הָּפיֵא לטנעצ ַא
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 רעפּפָאזייּפש ַא םורָאװ ,ךיורײװףיורעד ןָאטּפױרַא טינ ןּוא ,לײא
 סָאװ ,גנּונָאמרעד ןּופ רעפּפָאוייּפש ַא ;סָאד זיא טכוזרעפייא ןּופ
 יז ןוא ,ןענענעג ןכַאמ יז לָאז ןהֹּכ רעד ןּואיי .דניז ַא טנָאמרעד
 עקילײה ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּואיי -.טָאג רַאפ ןלעטשקעװַא
 זיא סָאװ ּביוטש םעד ןּופ ןּוא ,ילּכ רענעמיײל ַא ןיא רעסַאװ
 ןָאטנײרַא ןּוא ,ןעמענ ןהֹּכ רעד לָאז ןּכשִּמ ןּופ םעדָאּב ןפיוא
 רַאפ יורפ יד ןלעטש לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .רעסַאװ םעד ןיא
 ףיוא ןּבעג ןּוא ,יורפ רעד ןּופ ּפָאק םעד ןרעּבױשעצ ןּוא ,טָאג
 יא סָאד ,גנּונָאמרעד ןופ רעפּפָאזיײּפש סָאד ןכעלפטנַאה עריא
 טנַאה טנהֹּכ םעד ןיא ןּוא ;טכּוורעּפײא ןּופ רעפּפָאזיײּפש סָאד
 -רַאפ טכַאמ סָאװ שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ עקיזָאדסָאד ןייז לָאז
 רעד ּוצ ןנָאז ןּוא ,ןרעװשַאּב יז לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ןטלָאש
 טסיּב ּוד ּביוא ןּוא ,ריד טימ ןגעלעג טינ זיא ןַאמ ןייק ּביוא :יורפ
 -מוא ּביילּב ,ןַאמ ןייד רעטניה טייקניירמּוא ןיא געוו ןּופ ּפָארַא טינ
 -רַאפ טכַאמ סָאװ שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ ןקיוָאדמעד ןּופ טַאשעג
 ,ןַאמ ןייד רעטניה געוו ןּופ ּפָארַא טסיב ּוד רעּבָא ּביוא* .ןטלָאש
 ןגעלעג זיא ןַאמ ַא ןּוא ,ןרָאװעג טקיניײרמּוארַאפ טסיּב ּוד ּביוא ןּוא
 יורפ יד ןרעװשַאּב לָאז ןהֹּכ רעד ןּואיי-ןַאמ ןייד ץּוחַא ריד טימ
 יורפ רעד ּוצ ןגָאז לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,הללק ַא ןּופ העּובש ַא טימ
 ןשיװצ הֹעּובש ַא רַאפ ןּוא הללק ַא רַאפ ןכַאמ טָאג ךיד לָאז-
 ןּוא ,ךיד ןייד ןלַאפקעװַא ןֹכַאמ טעװ טָאג זַא ,קלָאפ ןייד
 -רַאפ טכַאמ סָאװ רעסַאװ עקיזָאדסָאד ןּוא*י ;ךיוּב ןייד ןלעװשעג
 םעד ןלעוושעג ןכַאמ ּוצ ,דייװעגניא ענייד ןיא ןײרַא לָאז ןטלָאש
 :ןגָאז לָאז יורפ יד ןּוא ;ךיד םעד ןלַאפקעװַא ןכַאמ ןּוא ,ךיוּב
 תוללק עקיזָאדיד ןּביײרשפיוא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* !ןמָא !ןמָא
 .שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ םעד ןיא ןקעמּפָא ןּוא ,הליגמ ַא ףיוא
 שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ סָאד יורפ רעד ןעקנירט ןּבעג לָאז רע ןּוא**
 טכַאמ סָאװ רעסַאװ סָאד ןּוא ,ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ
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 רעד ןּוא= .שינרעטיּב ַא רַאפ ריא ןיא ןײרַא טעװ ןטלָאשרַאפ
 ןופ רעפּפָאוייּפש סָאד טנַאה סיורפ רעד ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ
 סע ןּוא ,טָאג רַאפ רעפּפָאזייּפש סָאד ןּבייהפיוא ןּוא ,טכוורעפייא
 ןופ ןפיוה ַא ןעמעננָא לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .חּבומ םּוצ ןענענענ
 ;חּבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא ,ננּונָאמרעד ןייז-רעפּפָאזיּפש םעד
 .רעסַאװ סָאד יורפ רעד ןעקנירט ןּבעג רע לָאז ךָאנרעד ןּוא
 ּביוא ,זיא ,רעסַאװ סָאד ןעקנירט ןּבעג ריא טעװ רע זַא ןּואיי

 גנּושלעפ ַא טשלעפעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טקיניײרמּוארַאפ זיא יז
 ןײרַא ,ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ רעסַאװ סָאד טעװ ,ןַאמ ריא ןָא
 ,ןרעװ ןלָאװשעג טעװ ךיוב ריא ןּוא ,שינרעטיּב ַא רַאפ ריא ןיא
 ַא רַאפ ןרעװ טעװ יורפ יד ןּוא ;ןלַאפקעװַא טעװ ךיד ריא ןּוא
 -רַאפ טינ זיא יורפ יד רעּבָא ּביוא* .קלָאפ ריא ןשיװצ הללק
 ,טַאשעגמוא ןּביײלּב יז טעװ ,ןייר זיא יז ןּוא ,ןרָאװעג טקינײרמּוא
 .ןעמָאז ןעגנַאפטנַא טעװ ןּוא

 ּפָארַאטעװּבײװ ַא זַא :טכוזרעפייא ןּופ ןיד רעד זיא סָאד*
 ,ןרעװ טקינײרמּוארַאפ טעװ ןּוא ,ןַאמ ריא רעטניה געוו ןּופ ןיינ
 ,ןַאמ ַא ףיוא ןעמּוק טעװ טכוזרעפייא ןּופ טסיינ ַא זַא רעדָא*
 רע לָאז ,ּבײװ ןייז ףיוא קיטכיורעפייא ןרעװ טעװ רע ןּוא
 -מעד ריא ּוצ ןָאט לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא ,טָאג רַאפ ּבײװ יד ןלעטש
 ענעי ןּוא ,דניז ןּופ ןייר ןייז טעװ ןַאמ רעד ןּוא** .ןיד ןקיזָאד
 .דניז ריא ןגָארט טעװ יורפ

 יד ּוצ דערי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ן
 :יז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק

 רדנ םעד ןָאט רדנ ַא רָאלק טעװ יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא זַא
 ןקרַאטש ןּוא ןייוו ןּופ רע לָאז ,טָאג ּוצ ןדײשּוצּפָא ךיז ,ריונ ַא ןּופ
 ןקרַאטש ןּופ קיסע ןּוא ןייוו ןּופ קיסע ;ןטלַאהּפָא ךיז קנַארטעג
 לָאז ןּביױרט ןּופ טּפַאז ןייק ןּוא ,ןעקנירט טינ רע לָאז קנַארטעג

 2 ,ב אָרֹקִיַו עז *
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 לָאז עטנקירטעג רעדָא עשירפ ןּביױרט ןּוא ;ןעקנירט טינ רע
 ץלַא ןּופ רע לָאז טפַאשריונ ןייז ןּופ געט עלַא* .ןסע טינ רע
 ַא ויּב ךַאלדנרעק ןּופ ,קָאטשנײװ ןּופ טכַאמעג טרעװ סָאװ
 לָאז טפַאשריונ ןּופ רדנ ןייז ןּופ געט עלַא* .ןסע טינ ,ץכַאלָאש
 ןרעװ סע זיּב ;ּפָאק ןייז רעּביא ןײגרעּבירַא טינ רעסעמלָאג ַא
 ןייז רע לָאז ,טָאג ּוצ ןדײשּפָא ךיז טעװ רע סָאװ געט יד לּופ
 געט עלַא* .ּפָאק ןייז ןּופ רָאה יד דליװ ןסקַאװ ןזָאל :קילײה
 ַא ןּופ ּבייל םעד ּוצ רע לָאז ,טָאג ּוצ ּפָא ךיז טדייש רע סָאװ
 ןייז ןָא ,רעטּומ ןייז ןָא ןּוא רעטָאפ ןייז ןָאי .ןיינּוצ טינ ןטיױט
 טינ ךיז רע לָאז יז ןָא וליפַא ,רעטסעווש ןייז ןָא ןּוא רעדּורּב
 ןייז ןּופ טפַאשריונ יד םורָאװ ,ןּברַאטש יז וַא ,ןקיניירמּוארַאפ
 רע זיא טפַאשרי ןייז ןּופ געט עלַא* .ּפָאק ןייז ףיוא זיא טָאג
 םיא ןּבעל ןּברַאטש טעװ רעצימע זַא ןּוא" .טָאג ּוצ קילײה
 ,ּפָאק-ריונ ןייז ןקינײרמּוארַאפ טעװ ןּוא ,טכירעגמּוא גנילצּולּפ
 :ןייר טרעװ רע סָאװ גָאט םעד ןיא ּפָאק ןייז ןלָאנּפָא רע לָאז
 ןטכַא ןפיוא ןּואיי .ןלָאנּפָא םיא רע לָאז גָאט ןטעּבז ןפיוא
 עגנּוי יײװצ רעדָא ,ןּבױטלטרּוט יײװצ ןעגנערּב רע לָאז גָאט
 ןהֹּכ רעד ןּואי* .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,ןהֹּכ םּוצ ,ןּביױט
 -דנַארּב ַא רַאפ ענייא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ ענייא ןכַאמ לָאז
 טקידניזעג טָאה רע סָאװ רַאפ םיא ףיוא ןייז רּפכמ ןּוא ,רעפּפָא
 .גָאט םענעי ןיא ּפָאק ןייז ןקילײה לָאז רע ןּוא ;ןטױט םעד ןָא
 ,טפַאשריונ ןייז ןּופ געט יד טָאג ּוצ ןדײשּפָא ךיז לָאז רע ןּואי*
 יד ןּוא ,רעפּפָאדלוש ַא רַאפ סּפעש ןקירָאי ַא ןעגנערּב ןּוא
 זיא טפַאשריונ ןייז םורָאװ ,ןלַאפּפָא ןלָאז געט עקידרעירפ
 .ןרָאװעג טקינײרמּוארַאפ

 יד סָאװ גָאט םעד ןיא :ריונ ַא ןּופ ןיד רעד זיא סָאד ןּוא*
 םּוצ ןעגנערּב םיא ןעמ לָאז ,לּופ ןרעװ טפַאשריונ ןייז ןּופ געט
 ּוצ ןּברק ןייז ןענענעג לָאז רע ןּואי* ;דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא



 21 אשנ ,רּבדמּב 23-159 }

 ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ רעלעפ ַא ןָא ןקירָאי ַא סּפעש ןייא ,טָאג
 ןוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ רעלעפ ַא ןָא עקירָאי ַא ףָאש ןייא ןּוא
 ּברָאק ַא ןּוא* ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ רעלעפ ַא ןָא רעדיװ ןייא
 ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז ןּופ תולח ,טיורּב ןטרעייזעגמּוא
 רעייז ןּוא ,ליא טימ טרימשַאּב סנכּוק עטרעייזעגמּוא ןּוא
 סע לָאז ןהֹּכ רעד ןּואי* .רעפּפָאסיג ערעייז ןּוא רעפּפָאזייּפש
 -דנַארּב ןייז ןּוא רעפּפָאדניז ןייז ןכַאמ ןּוא ,טָאג רַאפ ןענענעג
 רעפּפָאדירפ ַא ןכַאמ רע לָאז רעדיװ םעד ןּוא= .רעפּפָא
 ןהֹּכ רעד ןּוא ;טױרּב ןטרעייזעגמּוא ּברָאק םעד טימ ,טָאג ּוצ
 רעד ןּואי* .רעפּפָאסיג ןייז ןּוא רעפּפָאזייּפש ןייז ןכַאמ לָאז
 ,ּפָאק"ריונ ןייז דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאננייַא םייּב ןלָאגּפָא לָאז ריונ
 ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,ּפָאק-ריזנ ןייז ןּופ רָאה יד ןעמענ ןּוא
 לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .רעפּפָאדירפ ןרעטנוא סָאװ רעייפ םעד
 ןיא ןּוא ,רעדיװ םעד ןּופ ,עטכָאקעג ַא ,רעטלּוש יד ןעמענ
 ןטרעייזעגמּוא ןייא ןּוא ,ּברָאק םעד ןּופ הלח עטרעייזעגמּוא
 רע יװ םעדכָאנ ,טנעה סריונ םעד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןכּוק
 - ײז לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא" .רָאה-ריזנ ענייז טלָאגענּפָא ךיז טָאה
 ,ןהֹּכ םּוצ קילײה זיא סָאד ;טָאג רַאפ גנוּבײהפיוא ןַא ןּבייהפיוא
 ןופ לקנעש םעד טימ ןּוא ,גנוּבײהפיוא ןּופ טסּורּב רעד טימ
 .ןײװ ןעקנירט ריזנ רעד געמ ךָאנרעד ןּוא .גנודַײשּפָא

 ןגעװ ,רדנ ַא טּוט סָאװ ריונ םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד*י
 טנַאה ןייז סָאװ ץּוחַא ,טפַאשריונ ןייז רַאפ טָאג ּוצ ןּברק ןייז
 ַא טעװ רע סָאװ רדנ ןייז יװ ױזַא ;ףֿבענּוצּוצ ךָאנו טגָאמרַאפ
 .טפַאשריונ ןייז ןּופ ןיד םעד טול ,ןָאט רע זּומ ױזַא ,ןָאט רדנ

 ּוצ דער* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 ןשטנעּב ריא טלָאז ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא
 :ייֵז ּוצ טנָאז ;לארׂשי ןּופ רעדניק-יד
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 ,ןשטנעּב ךיד לָאז טָאג
 !ןטיה ךיד ןּוא
 ,ריד ּוצ םיִנּפ ןייֵז ןטכיילרעד לָאז טָאג

 !ןקילעזטײל ךיד ןּוא
 ,ריד ּוצ םינּפ ןייז ןּבייהפיוא לָאז טָאני*

 !םולש ןרעשַאּב ריד ןּוא !
 ןופ רעדניק יד ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןָאטּפױרַא ןלָאז יז ןּואי

 .ןשטנעּב יז לעװ ךיא ןּוא ,לארׂשי

 -נעעג טָאה השמ סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןוא ,טּבלַאזעג םִיא טָאה ןּוא ,ןּכשִמ םעד ןלעטשפיוא טקיד

 טימ חּבומ םעד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא טימ טקילײהעג םיא
 ,טקילײהעג יז ןּוא טּבלַאזעג ייז טָאה רע וַא-םילּכ ענייז עלַא
 ערעייז ןּופ טּפױה יד ,לארׂשי ןּופ ןטשריפ יד טנענעג ןּבָאה*
 ןענייז סָאװ יז ,םיטבש יד ןּופ ןטשריפ יד ,ייז-רעזייהרעטָאפ
 רעייז טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא ;יגנולײצ רעד ייּב ןענַאטשעג
 :רעדניר ףלעווצ ןּוא ,ןגעװ עטקעדענּוצ סקעז ,טָאג רַאפ ןּברק
 ןּוא ;ןכַאלטיא רַאפ סקָא ןַא ןּוא ,ןטשריפ ײװצ רַאפ ןגָאװ ַא
 ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה* .ןּכשִמ םּוצ טנענעג יז ןּבָאה יז
 ןעניד ּוצ ףיוא ןייז לָאז סע ןּוא ,ייז ןּופ ּוצ םענ" :ןגָאז ּוצ יױזַא
 ,םיִיול יד ּוצ ןּבעג סע טסלָאז ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןּופ טסניד םעד
 יד ןּוא ןגעוו יד ןעמונעג השמ טָאה' .טסניד ןייז טיול ןעכַאלטיא
 ריפ ןּוא ןגעװ ײװצי .םִייול יד ּוצ ןּבעגעג יז טָאה ןּוא ,רעדניר
 רעייז טול ,ןֹושרֵג ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּבעגעג רע טָאה רעדניר
 ּוצ ןּבעגעג רע טָאה רעדניר טכַא ןּוא ןגעװ ריפ ןּוא* .טסניד
 טנַאה רעד רעטנּוא טסניד רעַײז טול ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד
 רעדניק יד ּוצ רעּבָאי .ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד רֶמָתיֹא ןּופ
 ןּופ טסניד רעד םורָאװ ,ןּבעגעג טשינרָאג רע טָאה תֶהק ןּופ

 41 ,א עז
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 ײז ןּבָאה לסקַא ןפיוא ;ײז ףיוא ןעוועג זיא ןכַאז עקיליײה יד
 .ןגָארט טפרַאדעג

 הּבומ ןּופ גנּואיינַאּב יד טכַארּבענ ןּבָאה ןטשריפ יד ןּואי
 !טשריפ יד-ןרָאװעג טּבלַאועג זיא רע סָאװ גָאט םעד ןיא
 טָאה טָאג ןואי- .חּבומ םעד רַאפ ןּברק רעייז טכַארּבעג ןּבָאה
 ,גָאט ַא טשריפ ןייא ּוצ ,גָאט ַא טשריפ ןייא ּוצ ;ןהשמ ּוצ טגָאזעג
 .חּבומ ןּופ גנואיינַאּב רעד רַאפ ןּברק רעייז ןעגנערּב יז ןלָאז

 ןטשרע םעד ןּברק ןייז טכַארּבעג טָאה סָאװ רעד ןּואי
 .הדּוהי טבש ןּופ ,ןבֶדְנימַע ןּופ ןּוז רעד ןֹוׁשחַנ ןעװעג זיא גָאט
 גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייז ןּוא*
 רענרעּבליז ןייא ,לקָׁש קיסיירד ןּוא טרעדנּוה ןעװעג זיא
 עדייּב ;לקָש ןקילײה ןפיוא ,לקָש קיצעּביז ןּופ ןקעּבגנערּפש
 ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ
 ןייא* ;ךיורײװ טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא-*
 -דנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי ַא סּפעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקַא רעננּוי
 -דירפ ַא רַאפ ןּואיי ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא** ;רעפּפָא
 ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו ףניפ ,רעדניר ייווצ ,רעפּפָא
 .ןבָדְניִמַע ןּופ ןּוז םעד ןֹוׁשחַנ ןּופ ןּברק רעד זיא סָאד .עקירָאי

 ןופ ןּז רעד לֵאנַתנ טכַארּבעג טָאה גָאט ןטייװצ ןפיוא:*
 רַאפ טכַארּבעג טָאה רעי" .רֶכָׂשֹׂשִי ןּופ טשריפ רעד ,ןרַעֹוצ
 ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבלז ןייא ןּברק ןַײז
 ןופ ןקעּבגנערּפש םענרעּבליז ןייא ,לקָש קיסיירד ןּוא טרעדנּוה
 לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקיליײה ןפיוא ,לקָש קיצעּביז
 לָאש ענרעדליג ןייא*י ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאפ
 ,רעדיװ ןייא ,סקָא ןננוי ןייא** ;ךיורײװ טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןּוּפ
 קָאּבנויצ ןייא= ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,ןקירָאי ַא סּפעש ןייא
 ,רעדניר יײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּוא= ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ
 ויא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיװ ףניפ
 .ןרַעֹוצ ןּופ ןּוז םעד לֵאנַתנ ןּופ ןּברק רעד
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 ,ןּולּובז ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטירד ןפיוא:+
 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייז= .ןענֹולַח ןּופ ןּוו רעד בָאילֶא
 קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעוועג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז
 ןפיוא ,לקָש קיצעּבױ ןּופ ןקעּבננערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש
 ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה
 לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא* ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ
 ַא סּפעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעגנּוי ןייא" ;ךיורײװ טימ
 -דניז ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא* ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי
 ףניפ ,רעדניר יײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןוא*י ;רעפּפָא
 רעד ויא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו
 .ןענֹולַח ןּופ ןּוז םעד בָאילָא ןּופ ןּברק

 ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטריפ ןפיואי
 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייויי .ןרּואידש ןּופ ןּוז רעד רּוצילֶא
 קיסיירד ןּוא טרעדנּוה ןעוועג ןיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז
 ןפיוא ,לקֶש קיצעּבױ ןּופ ןקעּבננערּפש רענרעּבליז ןייא ,לֹקָׁש
 ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקיליײה
 לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדלינ ןייא-* ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ
 ַא סּפעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעננוי ןייא* ;ךיורײװ טימ
 -דניז ַא רַאפ קָאּבנניצ ןייא-* ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי
 ,סרעדיוװ ףניפ ,רעדניר ייווצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּוא* ;רעפּפָא
 ןּופ ןּברק רעד זיא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ
 .ןרּואידש ןּופ ןּוז םעיז רּוצילֶא

 ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטפניפ ןפיוא*
 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייו* .ןיִדשירּוצ ןּופ ןּוז רעד לָאימּולש
 ןוא טרעדנּוה ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז
 ,לקָש קיצעּביז ןּופ ןקעּבגנערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקֶש קיסיירד
 טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה ןפיוא
 ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא** ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ ,לייא
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 סּפעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעגנוי ןייא* ;ךיורײװ טימ לּופ
 רַאפ קָאּבניצ ןייא" ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי ַא
 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירּפ ַא רַאפ ןּוא** ;רעפּפָאדניז ַא
 רעד ויא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו
 .ןיִדַשירּוצ ןּופ ןּוז םעד לָאימּולש ןּופ ןּברק

 ,דָג ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטסקעז ןפיואיי
 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייו= .ןלַאּועְד ןּופ ןּוז רעד ףֶסָילֶא
 קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעוועג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּב ליז
 ןפיוא ,לקָש קיצעּבױז ןּופ ןקעּבננערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש
 ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה
 לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדלינ ןייא* ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ
 ַא סּפעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעגנּוי ןייא* ;ךױרײװ טימ
 ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא* ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי
 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירּפ ַא רַאפ ןּוא* ;רעפּפָאדניז
 ןּברק רעד זיא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו
 .ןלֵאּועד ןּופ ןּוז םעד ףָסָילֶא ןּוּפ

 ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטעביז ןפיוא
 :ןעװעג זיא ןּברק ןייז* .ןדּוהימַע ןּופ ןּוז רעד עֶמָׁשילֶא ,םירפא
 ןּוא טרעדנוה ןעוװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןייא
 ,לקָש קיצעּבז ןּופ ןקעּבגנערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש קיסיײרד
 טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה ןפיוא
 ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא* ;רעפּפָאזיּפש ַא רַאפ ,לייא
 ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעגנּוי ןייא** ;ךיורײװ טימ לּופ ,לקָש
 רַאפ קָאּבנגיצ ןייא* ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי ַא סּפעש
 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּוא* ;רעפּפָאדניז ַא
 רעד ויא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו
 .ןדּוהימַע ןּופ ןּוז םעד עֶמֶׁשילֶא ןּופ ןּברק

 ,השנמ ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטכַא ןפיוא*
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 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייז= .ןרּוצהָדּפ ןּופ ןּוז רעד לֵאילּמַנ
 קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז
 ןפיוא ,לקָש קיצעּבױז ןּופ ןקעּבגנערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָׁש
 ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקיליײה
 לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא*' ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ
 ַא סּפעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעננוי ןייא* ;ךיורײװ טימ
 ַא רַאּפ קָאּבנגיצ ןייא* ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי
 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּוא* ;רעפּפָאדניז
 רעד ויא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיװ
 .ןרּוצהָדּפ ןּופ ןּוז םעד לָאילמַנ ןּופ ןּברק

 ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטניינ ןפיוא"י
 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייויי .ןינֹועדנ ןּופ ןּוז רעד ןְדיִבַא
 קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעוועג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז
 ןפיוא ,לקָש קיצעּביז ןּופ ןקעּבגנערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש
 ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה
 לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדלינ ןייא'* ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ
 ַא סּפעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעננוי ןייא"* ;ךיורײװ טימ
 ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא* ;רעּפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי
 ףניפ ,רעדניר יײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּוא* ;רעפּפָאדניז
 רעד זיא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו
 .ןינֹועדִנ ןּופ ןּוז םעד ןְדיבֲא ןּופ ןּברק

 ,ןָד ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,נָאט ןטנעצ ןפיואזי
 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייז* .ןיִדֵׁשימַע ןּופ ןּוז רעד רֶזָעיחַא
 קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז
 ,לקֶש קיצעּבױ ןּופ ןקעּבגננערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָׁש
 טימ טשימרַאּפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה ןפיוא
 ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא" ;רעפּפָאזייּפש ַא רַאפ ,לייא
 סּפעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעגנּוי ןייא* ;ךיױרײװ טימ לּופ
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 ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא" ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי ַא
 - ףניפ ,רעדניר יײװצ ,רעפּפָאדירּפ ַא רַאפ ןּואיי ;רעּפּפָאדניז
 רעד ויא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיװ
 | .ןיִדֵשימַע ןּופ ןּוז םעד רֶזָעיחַא ןּופ ןּברק

 ,רשָא ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטפלע ןפיואיי
 ןייא :ןעװעג זיא ןּברק ןייז= .ןענְרכֶע ןּופ ןּוז רעד לֵאיֵענַּפ
 קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעוװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּב ליז
 ןפיוא ,לקָש קיצעּביז ןּופ ןקעּבננערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש
 ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה
 לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייאי* ;רעּפּפָאזיּפש ַא רַאפ
 ַא סּפעש ןייא ,רעדיוװ ןייא ,סקָא רעננּוי ןייא* ;ךיורײװ טימ
 ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא* ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי
 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּואי* ;רעפּפָאדניז
 רעד זיא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיװ
 .ןענָרכֶע ןּופ ןּוז םעד לֵאיֵענַּפ ןּופ ןּברק

 ןּופ רעדנַיק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטפלעווצ ןפיואי*
 :ןעװעג זיא ןּברק ןייז* .ןענְניִע ןּופ ןּוז רעד עַריחַא ,ילּתפנ
 ןוא טרעדנּוה ןעוועג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןייא
 קיצעּביז ןּופ ןקעּבגנערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש קיסיירד
 טשימרַאּפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה ןפיוא ,לקָש
 ןעצ ןּופ לָאש ענרעדלינ ןייא* ;רעפּפָאזיּפש ַא רַאפ ,לייא טימ
 ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעננּוי ןייא* ;ךיורײװ טימ לּופ ,לקָש
 רַאפ קָאּבנגיצ ןייא*י ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,רעקירָאי ַא סּפעש
 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןּוא* ;רעפּפָאדניז ַא
 רעד ויא סָאד .עקירָאי ןסּפעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו
 .ןענְניִע ןּופ ןּוז םעד עַריחַא ןּופ ןּברק

 םעד ןיא ,חּבומ םעד ןּוֿפ גנּואינַאּב יד ןעװעג זיא סָאד*י
 :לארׂשי ןּופ ןטשריפ יד ןּופ ,ןרָאװעג טּבלַאזעג זיא רע סָאװ גָאט
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 ,סנקעּבננערּפש ענרעּבליז ףלעווצ ,ןעלסיש ענרעּבליז ףלעװצ
 ןוא טרעדנוה לסיש עכַאלטיא= ;ןלָאש ענרעדליג ףלעווצ
 ;קיצעּבז ןקעּבננערּפש רעכַאלטיא ןּוא ,רעּבליז !לקָשו קיסיירד
 ריפ ןּוא טנוױט ײװצ ,םילּכ יד ןּופ רעּבליז עצנַאג סָאד
 לּופ ןלָאש ענרעדליג ףלעוװצ* .לקָש ןקילײה ןפיוא ,טרעדנּוה
 ןקילײה ןפיוא ,לָאש ַא ןלקשו ןעצ ּוצ ,ןעצ ּוצ ,ךיורײװ טימ
 .קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ;ןלָאש יד ןּופ דלָאג עצנַאנ סָאד ;לקָש
 סרעדיװ ;ןסקָא ףלעװצ :רעפּפָאדנַארּב רַאפ רעדניר ץלַא
 ןוא ,רעפּפָאזיּפש רעייז טימ ,ףלעװצ עקירָאי ןסּפעש ;ףלעװצ
 רַאפ רעדניר עלַא ןּוא* .רעפּפָאדניז רַאפ ,ףלעװצ קעּבנגיצ
 קעּב ,קיצכעז סרעדיװ ;ןסקָא קיצנַאװצ ןּוא ריפ :רעּפּפָאדירפ
 יד ןעװעג ןיא סָאד .קיצכעז עקירָאי ןסּפעש ,קיצכעז
 .ןרָאװעג טּבלַאזעג זיא רע יװ םעדכָאנ חּבומ םעד ןּופ גנּואיינַאּב

 לָאז ןטָאוװ ידּכ דעֹומ-להֹוא ןיא ןעמּוקעג זיא השמ זַא ןּוא*
 ןּופ םיא ּוצ ןדער לוק םעד טרעהעג רע טָאה ,םיא טימ ןדער
 יד ןשיווצ ןּופ ,ץעזעג ןּופ ןורָא ןפיוא סָאװ קעד םעד רעּביא
 .םיא ּוצ טדערעג רע טָאה ױזַא ;םיבּורּכ ײװצ

 ךְתֹולֲעַהָּב
 ּוצ דערי :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא' ןד

 טכיל יד ןָא טסדניצ ּוד זַא :םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ןענֹרהַא
 .הרֹונמ רעד ןּופ ּוצ- טנרָאּפ ןטכייל ךַאלרער ןּביז יד ןלָאז
 ךַאלרער יד ןדנּוצעגנָא טָאה רע :ןָאטעג יױװַא טָאה ןרהַא ןּואי
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ,הרֹונמ רעד ןּופ ּוצ טנרָאפ

 טרעמַאהעג :הרֹונמ רעד ןּופ טעּברַא יד ןעװעג זיא ױזַא ןּוא
 .,ןעמּולּב עריא ףיוא ויּב ,לעטשענסּופ ריא ףיוא זיּב ;דלָאג ןּופ
 טָאה טָאג סָאװ גנואעז יד יװ יװַא ;טרעמַאהעג ןעװעג יז זיא
 .הרֹונמ יד טכַאמעג רע טָאה ױזַא ,ןהשמ ןזיװַאּב
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 םיַיױל יד םעני :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא
 .ןקינײר ייז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּופ
 יז ףיוא ץירּפש ;ןקינײר ּוצ יז ,ייז ּוצ ןָאט ּוטסלָאז ױזַא ןּואי
 רעסעמלָאג ַא ןריפרעּבירַא ןלָאז יז ןּוא ,גנוקינייר ןּופ רעסַאװ
 ךיז ןּוא ,רעדײלק ערעיײז ןשַאװ ןּוא ,ּבײל ןצנַאג רעייז רעּביא
 דיּפש סָאד ןּוא ,סקָא ןגנוי ַא ןעמענ ןלָאז יז ןּוא* .ןקיניײר
 ַא ןּוא ;לײא טימ טשימרַאפ לעמלמעז ןּופ וצרעד רעפּפָא
 ןוא" .רעפּפָאדניז ַא רַאפ ןעמענ ּוטסלָאז סקָא ןננוי ןטייווצ
 טסלָאו ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןרַאפ םיִיול יד ןענענעג ןכַאמ טסלָאז
 ןּוא .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןעלמַאזנייַא
 ןּופ רעדניק יד ןּוא ,טָאג רַאפ םיִיול יד ןענענעג ןכַאמ טסלָאז
 ןרהַא ןּוא;* .םַיול יד ףיוא טנעה ערעיײז ןענעלנָא ןלָאז לארׂשי
 יד ןּופ טָאג רַאפ גנּוּבײהפיוא ןַא םיִיול יד ןּבייהפיוא לָאז
 טסניד םעד ןעניד ּוצ ףיוא ןייז ןלָאז יז ידּכ ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןפיוא טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז םיִיול יד ןּוא=י .טָאג ןּופ
 םענייא ןּוא רעפּפָאדניז ַא םענייא ךַאמ ןּוא ;ןסקָא יד ןּופ ּפָאק
 ןוא* .םיִַיול יד ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב ַא
 ןוא ,ןיז ענייז רַאפ ןּוא ןענֹרהַא רַאפ םיִיול יד ןלעטש טסלָאז
 ןדײשּפָא טסלָאז ןּואי* .טָאג ּוצ גנּוּביהפיוא ןַא ןּבייהפיוא יז
 ןלָאז םיִיול יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּופ םיִיול יד
 ןענידַאּב ּוצ םייול יד ןעמּוק ןלָאז ךָאנרעד ןּוא-* .רימ ּוצ ןרעהעג
 ןּבייהפיוא יז ןּוא ,ןקיניײר ייז טסלָאז ןּוא ;דעֹומילהֹוא םעד
 ּוצ ןּבעגענּפָא יז ןענייז ןּבעגענּפָא םורָאװ* .גנּוּביהפיוא ןַא
 ןכַאלטיא טָאטשנָא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּופ רימ
 ןּופ רעדניק יד ןּופ רוכּב ןכַאלטיא ,טכַארט םעד טנפע סָאװ
 רימ ּוצ םורָאװיי .רימ רַאפ ןעמּונעג יז ךיא ּבָאה ,לארׂשי
 ַא ןּופ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ רוָכּב רעכַאלטיא טרעהעג
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 -רעד ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא ;המהּב ַא ןּופ רעדָא ןשטנעמ
 טקילײהעג יז ךיא ּבָאה ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא םירֹוכּב עלַא ןגָאלש
 עלַא טָאטשנָא םיִיול יד ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּואי* .רימ ּוצ
 ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ םירֹוכּב
 ןּופ רעדניק ענייז ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ ענעּבעגעגּפָא םיִיַול יד
 יד ןּופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ
 יד ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק
 רעדניק יד ןשיװצ ןייז טינ לָאז סע ידּכ ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןענעגעג ןלעװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד זַא ,גָאלּפ ַא לארׂשי ןּופ
 .םּוטקילײה םּוצ

 ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּוא ןרהַא ןּוא השמ ןּוא"
 טָאג סָאװ ץלַא יװ יװַא ;םיִיול יד ּוצ ןָאטעג ױזַא ןּבָאה לארׂשי
 רעדניק יד ןּבָאה ױװַא ,םיִיַול יד ןגעװ ןהשמ ןלױפַאּב טָאה
 ,טקיניײרעג ךיז ןּבָאה םיִיול יד ןּוא"* .ןָאטענ יז ּוצ לארׂשי ןּופ
 -םיוא ייז טָאה ןרהַא ןּוא ;רעדיײלק ערעייז ןשַאװעג ןּבָאה ןּוא
 ןעוװעג רּפכמ טָאה ןרהַא ןּוא ,טָאג רַאפ גנּוּבייהפיוא ןַא ןּביױהעג
 יד ןעמוקעג ןענייז ךָאנרעד ןּוא* .ןקינײר ּוצ יז ידּכ ,ייז ףיוא
 ןענֹרהַא רעטנּוא ,דעֹומ-להֹוא ןיא טסניד רעייז ןעניד ּוצ םיִיַול
 יד ןגעװ ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ;ןיז ענייז רעטנּוא ןּוא
 .ןָאטעג יז ּוצ יז ןּבָאה יױזַא ,םיִיול

 זיא סָאדיי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןּופ :םיִיול יד ןגעוו
 ןּופ טעּברַא רעד ייּב טסניד םעד ןעניד ּוצ ןעמּוק רע לָאז
 "מוא ךיז רע לָאז טלַא רָאי קיצפּופ ךָאנ ןּוא= .דעֹומ-להֹוא
 רע רָאנ* .ןעניד טינ רעמ ןּוא ,טסנידטעּברַא םעד ןּופ ןרעק
 יד ןטיה ּוצ דעֹומילהֹוא ןיא רעדירּב ענייז ןפלעהרעטנּוא לָאז
 ּוטסלָאז ױזַא .ןעניד טינ רעמ רע לָאז טסניד ןייק רעּבָא ,גנוטיה
 .ןעגנּוטיה ערעייז ןיא םיִיול יד טימ ןָאט
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 ןטײװצ ןיא ,יַניס רּבדמ ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי יה
 ןטשרע ןיא ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײגסױרַא רעייז ךָאנ רָאי

 םעד ןכַאמ ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק ידי :ןגָאז ּוצ יװַא ,שדֹוח
 גָאט ןטנצרעפ ןיא* .טיצ רעטלעטשעג ןייז ןיא חַסָּפְךּברִק
 טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא ,טנװָא ןגעק שדֹוח ןקיזָאדמעד ןּופ
 עלַא טול ןּוא םיניד ענייז עלַא טול ;ןכַאמ םיא ריא טלָאז
 .ןכַאמ םיא ריא טלָאז ןצעזעג ענייז

 ןכַאמ ּוצ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערעג השמ טָאהי -
 ןיא חַסָּפְךּברַק םעד טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא* .חַסָּפְֹּברִק םעד
 ןיא ,טנװָא ןגעק שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא ,שדֹוח ןטשרע
 יװַא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יװַא ;יֵניִס רּבדמ
 .ןָאטעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה

 -מוא ןעװעג ןענייז סָאװ רענעמ ןעװעג ןענייז סע רעּבָא"
 טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ןשטנעמ ַא ןּופ ּביײל ןטוט םעד ןּופ ןייר
 טנענעג יז ןּבָאה ;גָאט םענעי ןיא חַסָּפְךּברַק םעד ןכַאמ טנעקעג
 ענעי ןּוא  .גָאט םענעי ןיא ןענֹרהַא רַאפ ןּוא ןהשמ רַאפ
 ןטיוט םעד ןּופ ןיירמּוא ןענייז רימ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה רענעמ
 טינ ,ןרעװ טרענימעג רימ ןלָאז סָאװרַאפ ;ןשטנעמ ַא ןּופ ּבייל
 טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא טָאג ןּופ ןּברק םעד ןייז ּוצ בירקמ
 ,טרַאה :ייז ּוצ טנָאזעג השמ טָאה* ?לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ
 .ךייַא ןגעװ ןלעּפַאּב טעװ טָאג סָאװ ןרעה לעװ ךיא ןּוא

 ּוצ דער" :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 ןּופ רענייא רעצימע זַא :ןגָאז וצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ןיירמּוא ןייז טעװ תורֹוד עקידעמּוק ערעײַא ןּופ רעדָא ,ךייַא
 ןּופ רע לָאז ,געװ ןטײװ ַא ןיא ןייז רעדָא ,ּבײל ןטיוט ַא ןּופ
 ,שדֹוח ןטײװצ ןיאי* .טָאנ ּוצ חַסֶּפְדּברִק ַא ןכַאמ ןגעװטסעד
 תוצמ טימ ;ןכַאמ םיא ייז ןלָאז טנוװָא ןגעק ,גָאט ןטנצרעפ ןיא
 טינ ןלָאז יי .ןסע םיא יז ןלָאז רעכַאטײרק ערעטיּב ןּוא
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 טינ יז ןלָאז ןייּב ַא ןּוא ,ירפ רעד ןיא ויּב םיא ןּופ ןוָאלרעּביא
 יז ןלָאז חַסָּפןּברק ןּופ ןיד ןצנַאג םעד טול ;םיא ןיא ןכערּבעצ
 זיא געוו ןיא ןּוא ,ןייר זיא סָאװ ןַאמ רעד רעּבָא* .ןכַאמ םיא
 ענעי ,חַסֶּפְדּברִק םעד ןכַאמ ּוצ ךיז טדיימרַאפ רע ןּוא ,טינ רע
 םעד טָאה רע ליװ ;קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז
 ,טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא ןעװעג בירקמ טינ טָאנ ןּופ ןּברק
 .דניז ןייז ןגָארט ןַאמ רענעי לָאז

 ןּוא ,רעדמערפ ַא ןטלַאהפיוא ךיז טעװ ךייַא ייּב זַא ןּוא*
 ןּופ ןיד רעד יװ ױזַא ,זיא ,טָאג ּוצ חַסֶּפְדּברִק ַא ןכַאמ טעװ רע
 ןיד ןייא ;ןָאט רע לָאז יװַא ,ץעזעג ןייז יװ יװַא ןּוא חַסָּפְדּברִק
 נײַא םעד רַאפ יא ,ןדמערפ םעד רַאפ יא ךייַא יּב ןייז לָאז
 .דנַאל ןּופ םענערָאּבעג

 םעד טלעטשעגפיוא טָאה עמ סָאװ גָאט םעד ןיא ןּואי*
 טלעצעג סָאד ,ןּכשִמ םעד טקעדעגּוצ ןקלָאװ רעד טָאה ,ןּכשִמ
 סָאד יװ ױזַא ןּכשִמ ןרעּביא ןייז טגעלפ טוװָא ןיא ןּוא ;ץעזעג ןּופ
 ;דימּת ןייז טנעלפ ױזַא** .ירפ רעד ןיא ויּב ,רעייפ ןּופ ןעזסיוא
 רעייפ ןּופ ןעזסיוא סָאד ןּוא ,ןקעדּוצ םיא טנעלפ ןקלָאװ רעד
 ןּבייהפיוא ךיז טנעלפ ןקלָאװ רעד קילדעװ ןּואי* .טכַאנ ייּב
 רעדניק יד ןעיצ ךָאנרעד ןגעלפ יװַא ,טלעצעג ןרעּביא ןּופ
 ןטרָאד טנעלפ ןקלָאװ רעד סָאװ טרָא םעד ןיא ןּוא ;לארׂשי ןּופ
 טיול-* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןרעגַאל ןגעלפ ןטרָאד ,ןעּור
 טול ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעיצ ןגעלפ טָאג ןּופ ליומ םעד
 ןקלָאװ רעד ןמזילּכ ;ןרעגַאל יז ןגעלפ טָאג ןּופ ליומ םעד
 רעד זַא ןּוא" .ןרענַאל יז ןגעלפ ,ןּכשִמ ןפיוא ןעּור טנעלפ
 ןּבָאה ,געט ליפ ןּכשִמ ןפיוא טרעגנעלרַאפ ךיז טָאה ןקלָאװ
 טינ ןגעלפ ןּוא ,טָאג ןּופ גנּוטיה יד טיהעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 געט עטליײצעג ןייז ןקלָאװ רעד טגעלפ לָאמַא ןּוא* .ןעיצ
 ןּוא ,ןרעגַאל יז ןגעלפ טָאג ןּופ ליומ םעד טול ;ןּכשִמ ןפיוא
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 טנעלפ לָאמַא ןּוא* .ןעיצ יז ןגעלפ טָאג ןּופ ליומ םעד טול
 ןקלָאװ רעד יו ןּוא ,ירפ רעד ןיא זיּב טוװָא ןּופ ןקלָאװ רעד ןייז
 ;ןגיוצעג יז ןּבָאה ױזַא ,ירפ רעד ןיא ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה
 "פיוא ךיז טָאה ןקלָאװ רעד יװ ןּוא ,טכַאנ ַא טימ גָאט ַא רעדָא
 יִצ ,שדֹוח ַא יצ ,געט ײװצ יצ"י .ןגיוצעג יז ןּבָאה ױװַא ,ןּביױהעג
 ןּכשִמ ןפיוא טרעגנעלרַאּפ ךיז טָאה ןקלָאװ רעד זַא-רָאי ַא
 ןוא ןרענַאל לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןגעלפ ,םיא ףיוא ןעּור ּוצ
 .ןעיצ יז ןגעלפ ,ןּביוהענפיוא ךיז טָאה רע יװ ןּוא ,ןעיצ טינ
 םעד טױל ןּוא ,ןרעגַאל יז ןגעלפ טָאג ןּופ ליומ םעד טול
 ,טָאג ןּופ גנוטיה יד טיהעג ןּבָאה יז ;ןעיצ יז ןגעלפ טָאג ןּופ ליומ
 .ןהשמ ךרוד טָאג ןּופ ליומ םעד טיול

 ריד ךַאמ" :;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי י
 ;ןכַאמ יז ּוטסלָאז טרעמַאהעג ;ןטײמורט ענרעּבליז ײװצ

 ןכַאמ רַאפ ןּוא ,הדע יד ןפּורפיונּוצ רַאפ ןייז ריד ןלָאז יז ןּוא
 ךיז לָאז ,ייז ןיא ןוָאלּב טעװ עמ זַא ןּוא* .ןרעגַאל יד ןעיצ
 .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ הדע עצנַאג יד ריד ּוצ ןעמוקפיונוצ
 ןעמּוקפיונוצ ךיז ןלָאז ,םענייא ןיא ןוָאלּב טעװ עמ ּביוא ןּוא
 .לארׂשי ןּופ ןטנזיוט יד ןּופ טײלטּפױה יד ,ןטשריפ יד ריד ּוצ
 סָאװ ןרענַאל יד ןעיצ ןלָאז ,ףּורלַאש ַא ןזָאלּב טעװ ריא זַא ןּוא*
 ,ףּורלַאש ןטייווצ ַא ןזָאלּב טעװ ריא זַא ןּוא* .חרזמ ּוצ ןרענַאל
 לָאז ףּורלַאש ַא ;םורָד ּוצ ןרעגַאל סָאװ ןרעגַאל יד ןעיצ ןלָאז
 ןעלמַאזנייַא םייּב רעּבָא  .ןעגנואיצ ערעיײז רַאפ ןוָאלּב ןעמ
 -לַאש ַא ןוָאלסױרַא טינ רעּבָא ,ןוָאלּב ריא טלָאז גנולמַאנייַא יד
 ;ןטײמּורט יד ןיא ןוָאלּב ןלָאז ,םינהּכ יד ,ןיז סנרהַא ןּוא .ףּור
 ערעיײַא ףיוא ץעזעג ןקיּבייא ןַא רַאפ ןייז ךייַא לָאז סָאד ןּוא
 רעיַא ןיא המחלמ ףיוא ןייג טעװ ריא זַא ןּוא" .תורֹוד-רֹוד
 ןלַאש ריא טלָאז ,ךייַא טקירד סָאװ אנֹוׂש םעד ןגעקַא דנַאל
 רעייַא טָאג רַאפ ןרעוװ טנָאמרעד טעװ ריא ןּוא ,ןטײמּורט יד ןיא
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 ןואי -.טנייפ ערעײַא ןּופ ןרעװ ןפלָאהעג טעװ ןּוא ,רַאה
 ןיא ןּוא .םיבֹוטדםוָי ערעיײַא ןיא ןּוא ,החמׂש ןּופ גָאט = ןיא
 ףיוא ןטיימורט יד ןיא ןזָאלּב ריא טלָאז ,ןשדֹוח-שאר ערעיײַא
 יז ןּוא ;רעּפּפָאדירפ ערעײַא ףיוא ןּוא רעּפּפָאדנ 3 ערעיײַא
 הוהי ןיּב ךיא ;טָאג רעיא רַאפ גנּונָאמרעד ַא ּוצ ןייז ךייַא ןלעװ
 | | .טָאג רעײַא

 ןיא ,שדֹוח ןטײװצ ןיא ,רָאי ןטײװצ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ןקלָאװ רעד ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ
 לַארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואיי .ץעזעג ןּופ ןּכשִנ ןרעּביא ןּופ
 רעד ןּוא ;יניס רּבדמ ןּופ ןעננואיצ ערעייז ףיוא ןגיוצעג ןּבָאה
 ןגיוצעג יז ןּבָאה יױװַא* .ןָראָּפ רּבדמ ןיא טורעג טָאה ןקלָאװ
 ןוא* .ןהשמ ךרוד טָאנ 8 ליומ םעד טול לָאמ ןטשרע םּוצ
 רעדניק יד ןּופ רענַאל םעד ןּופ ןָאפ יד ןגיוצעג טָאה טשרעּוצ
 זיא הנחמ ןייז רעּביא 0 ;תונחמ ערעיײז טול ,הדּוהי ןּופ
 ןּופ הנחמ רעד רעּביא ןּוא= .ןבָדְניִמַע ןּופ ןּוז רעד ןֹושחַנ ןעװעג
 .ןרַעֹוצ ןּופ ןּוז רעד לַאנַתנ ,רָכָׂשֹׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד
 ןופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הנחמ רעד רעּביא ןּואי*
 זיא ןּכשִמ רעד זַא ןּואי .ןענֹולַח ןּופ ןּוז רעד בָאילָא ,ןּולּובו
 ,ןֹושרֵג ןּופ רעדניק יד ןגיוצעג ןּבָאה ,ןרָאװעג ןעמונעגרעדנַאנַאפ
 ןּוא* .ןּכשִמ םעד ןּופ רעגערט יד ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּוא
 טול ,ןבּואר ןּופ רעגַאל םעד ןּופ ןָאפ יד ןגיוצעג טָאה סע
 רעד רּוצִילַא ןעװעג זיא הנחמ ןייז רעּביא ןּוא ;תונחמ ערעייז
 ןּופ טבש םעד ןּופ הנחמ רעד רעּביא ןּוא** -,ןרּואיַדש ןּופ ןּוז
 ןוא"  .ןיִדַשירּוצ ןּופ ןּוז רעד לַאימּולש ,ןועמש ןּופ רעדניק יד
 ףֶסָילֶא ,דָג ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הנחמ רעד רעּביא
 יד ,םיתָהק יד ןגיוצעג ןּבָאה סע ןּואי .ןלַאּועְד ןּופ ןּוז רעד
 טלעטשענפיוא טָאה עמ ןּוא ;ןכַאז עקילײה יד ןּופ רעגערט
 ןגיוצעג טָאה סע ןּואי .ןעמּוקעג ןענייז יז רעדייא ןּכשִמ םעד
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 טול ,םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ רעגַאל םעד ןּופ ןָאּפ יד
 ןּוז רעד עֶמֶשילֶא ןעװעג זיא הנחמ ןייז רעּביא ןּוא ;תונחמ ערעייז
 יד ןּופ טבש םעד ןּופ הנחמ רעד רעּביא ןּוא= .ןדּוהימַע ןּופ
 יא ןּוא* .ןרּוצהָדּפ ןּופ ןּז רעד לַאילמַנ ,השנמ ןּופ רעדניק
 ןָדיבַא ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הנחמ רעד רעּב
 םעד ןּופ ןָאפ יד ןגיוצעג טָאה סע ןּוא .ןינֹועדִג ןּופ ןּוז רעד
 עלַא ןּופ ךַאװרעטניה יד ,ןָד ןּופ רעדגיק יד ןּופ רענַאל
 ןעוװעג זיא רעגַאל ןייז רעּביא ןּוא ;תונחמ ערעייז טול, ןרענַאל
 ןּופ הנחמ רעד רעּביא ןּוא* .ןיִדַשימַע ןּופ ןּוז רעד רֶזָעיחַא
 .ןענָרכֶע ןּופ ןּוז רעד לֵאיעגַּפ ,רשֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד
 ,ילּתפנ ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הנחמ רעד רעּביא ןּואי
 יד ןּופ ןעגנואיצ יד ןענייז סָאד= .ןענְניֵע ןּופ ןּוז רעד עַריחַא
 .ןגיוצעג יז ןּבָאה ױזַא ;תונחמ ערעייז טול לארׂשי ןּופ רעדניק

 םעד לֵאּועְר ןּופ ןּוז םעד בֶבֹוח ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּוא*
 טָאה טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעיצ רימ :רעװש סהשמ ,ינָידִמ
 רימ ןּוא ,זדנּוא טימ םּוק ;ךייַא ּוצ ןּבעג םיא לעװ ךיא :טגָאזעג
 רַאפ סטּוג טנָאזעגּוצ טָאה טָאג םורָאװ ,ןקיטינַאּב ךיד ןלעװ
 טרעיינ ;ןייג טינ לעװ ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה* .לארׂשי
 רע טָאה* .ןייג ךיא לעװ םַאטשּפָא ןיימ ּוצ ןּוא דנַאל ןיימ ּוצ
 רַאפרעד ;ךיד טעּב ךיא ,ןוָאלרַאפ טינ זדנּוא טסלָאז :טנָאזעג
 זדנּוא טסעוו ןּוא ,רּבדמ ןיא ןרענַאל ןענעק רימ ּוװ טסיײװּוד לײװ
 ,זיא ,זדנּוא טימ ןייג טסעװ ּוד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא** .ןגיוא רַאפ ןייז
 ךיד רימ ךלָ ,ןקיטינַאּב ודנוא טעװ טָאג סָאװ סטּוג םעד ןּופ
 ..ןקיטינַאּב

 עט ירד טָאג ןופ גרַאּב םעד ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא=
 יירד סיורַאפ יז ןגיוצעג טָאה דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא רעד ןּוא ,סגעוו
 ןקלָאװ רעד ןּוא=* .טרָאור ַא יז רַאפ ןכּוזוצסױא ,סנעװ געט
 ןגיוצעג ןּבָאה יז ןעוו ,גָאט ייּב יז רעּביא ןעװעג ויא טָאג ןֹופ
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 ,ןגיוצעג טָאה ןורָא רעד וַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא= .רענַאל ןּופ
 :טנָאזעג השמ טָאה

 ,טנייפ ענייד ןרעװ טײרּפשעצ ןלָאז ןּוא ,טָאג ,ףיוא ייטש
 !ריד רַאפ םיאנֹוׂש ענייד ןפיולטנַא ןלָאז ןּוא

 :טנָאזעג רע טָאה ,טורעג טָאה רע זַא ןּואי
 ןטנויוטנעצ יד ּוצ ,טָאג ,ןייֵא רעק
 !לארׂשי ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ

 ןיא סטכעלש ףיוא טגָאלקַאּב ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּואי ןאי
 ןרָאצ ןייז ןּוא ,טרעהענג טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןּופ ןרעיוא יד

 ןשיווצ טנערּבעג טָאה טָאג ןּופ רעייפ ַא ןּוא ,טמירגעג טָאה
 קלָאפ סָאד טָאהי .רענַאל קע םייּב טרעצרַאפ טָאה ןּוא ,יײז
 ןוא ,טָאג וצ ןעװעג ללּפתמ טָאה השמ ןּוא ,ןהשמ וצ ןעירשעג
 דָאנ םעד ןפּורעג טָאה עמ ןּוא* .טצעזעג ךיז טָאה רעייפ סָאד
 טָאה טָאג ןּופ ו- ַא לײװ ,"הְרֵעבַּת טרָא םענעי ןּופ ןעמ
 .ייז ןשיוװצ טנערּבעג

 טסּולגעג ןּבָאה יז ןשיװצ סָאװ ענעפָאלענפיוגוצ יד ןּואּי
 רעדיװ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ךיוא ןּוא ;גנּוטסּולג ַא
 !שיילפ ןסע ןּבעג ודנּוא לָאז עמ ןעװ :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,טנייװעג
 םִיַרצִמ ןיא ןסע ןגעלפ רימ סָאװ שיפ יד ןעקנעדעג רימ*
 יד ןּוא ,סנירג סָאד ןּוא ,סעּבריק יד ןּוא ,ןרעצּולּפ יד ,טסיזמּוא
 - "רַאפ לעז רעזדנוא זיא דנּוצַא ןּוא* .לּבָאנק יד ןּוא ,סעלעּביצ
 .ןגיוא ערעזדנּוא ןענייז ןֵמ ןפיוא זיולּב ;ךַאז ןייק ָאטינ ;טנקירט

 ןוא ,ןעמָאזרעדנַאירָאק יװ יװַא ןעװעג זיא ןִמ רעד ןּואי
 קלָאפ סָאד* .:חַלֹודּב ןּופ קילּבנָא רעד יװ יװַא קילּבנָא ןייז
 ןלָאמעג ןּוא ,ןּבילקעגפיוא סע טָאה ןּוא ,טײרּפשרַאפ ךיז טָאה
 טכָאקעג ןּוא ,לסייטש ַא ןיא ןסיוטשעג רעדָא ,לימטנַאה ַא ןיא
 םעט רעד ןּוא .סנכּוק ןופרעד טכַאמעג רעדָא ,ּפַאט ַא ןיא

 :לרעּפ רעדָא ,ןייטש רעייט ןימ ַא :ערעדנַא טױל .ךעּפמױּב עקידעקעמש ןימ ַא .דנַארּב"
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 יװ ןּוא* .לכיקלייא ןַא ןּופ םעט רעד יװ ןעוועג זיא ןופרעד
 טגעלפ ,טכַאנ ייּב רעגַאל ןפיוא טרעדינעגּפָארַא טָאה יוט רעד
 .ןֵמ רעד ףיורעד ןרעדינּפָארַא

 ,זײװ-תוחּפשמ ןעניײו קלָאפ סָאד טרעהעג טָאה השמ ןּואי
 ןרָאצ רעד ןּוא ,טלעצעג ןייז ןּופ גנַאגנייַא םעד רַאפ רעכַאלטיא
 ןיא טכעלש ןעװעג זיא סע ןּוא ,טמירגעג רעייז טָאה טָאג ןּופ
 סָאװרַאפ :טָאג ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּוא* .ןהשמ ןּופ ןגיױא יד
 ןענופעג ךיא ּבָאה סָאװרַאפ ןּוא ,טכענק ןייד סטכעלש ּוטסּוט
 טסַאל יד רימ ףיוא ןגײלּוצפױרַא ,ןגיױא ענייד ןיא ןחמּוא
 -סָאד ןגָארטעג ןעד ךיא ּבָאהי* ?קלָאפ ןצנַאג ןקיזָאדמעד ןּופ
 טסנָאז ּוד סָאװ ,ןרָאּבעג סע ּבָאה ךיא יצ ,קלָאפ עצנַאג עקיזָאד
 טגָארט רעיצרעד ַא יװ יױזַא ,םעוּוּב ןייד ןיא סע גָארט :רימ ּוצ
 ערעייז ןרָאװשעגּוצ טסָאה ּוד סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,ןקידעגיוז ַא
 ןקיזָאדמעד ןּבעג ּוצ ,שיילפ ךיא ּבָאה ןענַאװ ןּופ= ?ןרעטלע
 ודנוא ּביג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ףיוא ןעניײװו יז סָאװ ,קלָאפ ןצנַאג
 עקיזָאדסָאד ןגָארט טינ ןעק ןײלַא ךיאי* ?ןסע ןלָאז רימ ,שיילפ
 ןוא .רימ רַאפ רעװש ּוצ ויא סע םורָאװ ,קלָאפ עצנַאג
 ,ךיד טעּב ךיא ,ךימ ענרה ןעגרה ,רימ ּוצ ױזַא טסּוט ּוד ּבױא
 ןוא ,ןגױא ענייד ןיא טייקילעזטײל ןענּופעג ּבָאה ךיא ּביױא
 .קילגמּוא ןיימ ןעז טינ ךימָאל

 ןַאמ קיצעּביז ןייַא רימ למַאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה**
 יד ןענייז יז זַא טסייוו ּוד סָאװ יד ,לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןּופ
 יז טסלָאז ןּוא ,סרעעופיוא ענייז ןּוא ,קלָאפ ןּופ עטסטלע
 טימ ןלעטש ןטרָאד ךיז ןלָאז יז ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םּוצ ןעמענ
 ןדער ןטרָאד לעװ ןּוא ,ןרעדינּפָארַא לעװ ךיא ןּוא" .ריד
 ןוא ,ריד ףיוא סָאװ טסייג םעד ןּופ ןדישּפָא לעװ ןּוא ,ריד טימ
 טסַאל יד ריד טימ ןגָארטטימ ןלעװ יז ןּוא ,יײז ףיוא ןָאטּפױרַא
 םּוצ ןּואי* .ןײלַא ּוד ןגָארט ןפרַאד טינ טסעװ ןּוא ,קלָאפ ןּופ
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 טעװ ריא ןּוא ,ןגרָאמ ףיוא ןָא ְךייַא טיירּב :ןנָאז ּוטסלָאז קלָאפ
 ,טָאג ןּופ ןרעיוא יד ןיא טנײװעג טָאה ריא לײװ ;שיילפ ןסע
 ןדנּוא םורָאװ !שיילפ ןסע ןּבעג ודנּוא לָאז עמ ןעוו :ןגָאז ּוצ יװַא
 ,שיילפ ןּבעג טָאג ךייַא טעװ םורד ;םִיַרצִמ ןיא ליֹוװ ןעװעג זיא
 ייוװצ טינ ןּוא ,ןסע ריא טעװ גָאט ןייא טינ* .ןסע טעװ ריא ןּוא
 :געט קיצנַאװצ טינ ןּוא ,געט ןעצ טינ ןּוא ,געט ףניפ טינ ןּוא ,געט
 ,זָאנ רעד ןּופ ןרעק ךייַא טעװ סע ןענַאװ זיּב ,טייצ שדֹוח ַא זיבי
 טכַארַאפ טָאה ריא סָאװ רַאפרעד ;לקע םּוצ ןייז ךייַא טעװ ןּוא
 יװַא ,םיא רַאפ טנײװעג טָאה ןּוא ,ךייַא ןשיװצ ויא סָאװ טָאנ
 ?םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא רימ ןענייז רָאג סָאװ ךָאנ :ןגָאז ּוצ
 סָאד זיא רעיינסּופ טנזיוט טרעדנּוה סקעז :טגָאזעג השמ טָאה'י
 יז לעװ ךיא :טסגָאז ּוד ןּוא ,םיא ןשיװצ ןיּב ךיא סָאװ קלָאפ
 ןּוא ףָאש ןעוװי .טייצ שדֹוח ַא ןסע ןלעװ יז ןּוא ,שיילפ ןּבעג
 ?ןקעלק ןעד יז טעװ ,ייז רַאפ ןרעװ ןטכָאשעג ןלָאז רעדניר
 יז טעװ ,ייז רַאפ ןרעװ טלמַאזעגנייַא ןלָאז םי ןּופ ןשיפ עלַא זַא
 ןופ טנַאה יד זיא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה= ?ןקעלק ןעד
 ריד טעװ טרָאװ ןיימ ּבױא ,ןעז וטסעװ דנּוצַא ?ץרּוק טָאג
 .טינ רעדָא ןעשעג

 יד קלָאפ םּוצ טדערעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא השמ זיא*
 ןּופ ןַאמ קיצעּבױ טלמַאזעננייַא טָאה רע ןּוא ;טָאג ןּופ רעטרעוו
 .טלעצעג םּורַא דנור טלעטשעג ייז ןּוא ,קלָאפ ןּופ עטסטלע יד
 טָאה ןּוא ,ןקלָאװ םעד ןיא טרעדינעגּפָארַא טָאה טָאנ ןוא=
 ףיוא סָאװ טסיײג םעד ןּופ ןעמּונעג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ טדערעג
 סע ןּוא .עטסטלע יד ,ןַאמ קיצעּביז יד ףיוא ןּבעגעג ןּוא ,םיא
 יז ןּבָאה ױזַא ,טּורעג ייז ףיוא טָאה טסייג רעד יװ ,ןעװעג זיא
 ..רעמ טינ רעּבָא ;טגָאזעג תואיבנ

 רעד ,רעגַאל ןיא ןּבילּבעגרעּביא ןענייז רענעמ ייווצ ןּואי
 ;דְדיֵמ ןטיײװצ ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,דָדלֶא םענייא ןּופ ןעמָאנ
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 ןעװעג ןענייז יז ןּוא-טסייג רעד טּורעג ךיוא ייז ףיוא טָאה
 ןעגנַאגעגסױרַא טינ ןענייז יז רעּבָא ,ענעּבירשרַאפ יד ןשיװצ
 יא" .רעגַאל ןיא טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה יז ןּוא-טלעצעג םּוצ
 דְדֹלֶא :טנָאזעג ןּוא ,ןהשמ טלייצרעד טָאה ןּוא ,גנוי רעד ןפָאלעג
 ַעּוׁשֹוהְי ןפורעגּפָא ךיז טָאה= .רעגַאל ןיא תואיבנ ןגָאז דֶדיִמ ןּוא
 טָאה ןּוא ,ןָא טננּוי ןייז ןּופ רענידַאּב סהשמ ,ןּונ ןּופ ןּוז רעד
 םיא ּוצ השמ טָאה= .קירּוצ יז טלַאה ,השמ רַאה ןיימ :טגָאזעג
 עצנַאג סָאד לָאז יַאװלה ?רימ רַאפ ןָא ךיז וטסמענ :טגָאזעג
 ףיוא טסייג ןייז ןּבעג לָאז טָאג ןַא ,םיאיבנ ןייז טָאג ןּופ קלָאפ
 עטסטלע יד ןּוא רע ,רענַאל ןיא ןײרַא קירּוצ זיא השמ ןּוא" !ייז
 .לארׂשי ןּופ

 טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ןגױצעגסױרַא טָאה טניװ ַא ןּוא'י
 ןפרָאװעצ יז טָאה ןּוא ,םי ןּופ ןעלגױפלטכַאװ ןעילפּוצ טכַארּבעג
 גָאט ַא םּורַא ןּוא ,טייז ןייא ןּופ סנעוו גָאט ַא םּורַא רעגַאל ןּבעל
 ײװצ םּורַא ןּוא ,רענַאל םּורַא דנור ,טייז רעדנַא רעד ןּופ סגעו
 זיא קלָאפ סָאד ןּוא* .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןרעּביא ןלייא
 םעד ןּוא ,טכַאנ עצנַאג יד ןּוא ,גָאט ןצנַאג םענעי ןענַאטשעגפיוא
 ילטכַאװ יד ןּבילקעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא ,גָאט ןקידעגרָאמ ןצנַאג
 -פיוא טָאה ןּבילקעג טסדנימּוצ טָאה סָאװ רעד ;ןעלניופ
 דנּור טײרּפשענסױא ךיז יז ןּבָאה יז ןּוא ;סנפיוה ןעצ ןּבילקעג
 .רענַאל םּורַא

 ,רעניצ ערעיײז ןשיװצ ןעװעג ךָאנ זיא שיילפ סָאד*
 טָאג ןּופ ןרָאצ רעד טָאה יױװַא ,ןרָאװעג טייקעצ זיא סע רעדייא
 קלָאפ םעד ןשיװצ ןגָאלשעג טָאה טָאג ןּוא ,קלָאפ ןפיוא טמירגעג
 ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה עמ ןּוא** .קַאלש ןסיורג ַא רעיײז
 = = = + ןּבָארנַאּב ןעמ טָאה ןטרָאד לי ,יהָוֲאַּתַה-תֹורבק טרָא םענעי

 .טסּולגעג טָאה סָאװ קלָאפ סָאד

 יהוואּת ןופ םירבק יד *
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 .תֹורצַח ןיא ןּבילּבעג ןענייז יז ןּוא
 ;תֹורצַח ןייק ןגיוצעג קלָאפ סָאד טָאה הָוֲאַּתַה-תֹורבק ןּופ*

 געװ ןּופ ןהשמ ףיוא טדערעג ןּבָאה ןרהַא ןּוא םירמ ןּואי 'בֹי
 רע םורָאװ ;ןעמּונעג טָאה רע סָאװ ּבײװ רעשישוּכ רעד

 יִצ :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּואי .ּבײװ עשישוּכ ַא ןעמּונעג טָאה
 ךיוא טינ רע טָאה !טדערעג טָאז טָאה ןהשמ טימ רָאנ זיולּב
 .טרעהעג טָאה טָאנ ןּוא ?טדערעג ודנּוא טימ

 עלַא ןּופ רעמ ,ונע ןַא רעייז ןעװעג זיא השמ ןַאמ רעד ןּואי
 .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ ןשטנעמ

 וצ ןּוא ןעניֹוהַא ּוצ ןּוא ןהשֹמ ּוצ טגָאזעג גנילצּולּפ טָאג טָאהי
 יירד יז ןענייז .דעֹומ-להֹוא םּוצ סױרַא יירד ריא טייג :ןעמירמ
 -נקלָאװ ַא ןיא טרעדינענּפָארַא טָאה טָאג ןּוא* .ןעגנַאנעגסױרַא
 ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,לייז
 -סורַא עדייּב יז ןענייז .ןעמירמ ןּוא ןענֹרהַא ןפורעג טָאה ןּוא
 עניימ ּוצ טשרָאקַא טרעה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא" .ןעגנַאגעג
 ַא ןיא ,טָאג ,ךיא ּוט ,ךייַא ייּב ָאד זיא איבנ ַא זַא :רעטרעוו
 .םיא טימ ךיא דער םולח ַא ןיא ;םיא ּוצ ןענעקרעד ךיז גנּואעז
 רע זיא זיוה ןצנַאג ןיימ ןיא ;השמ טכענק ןיימ זיא ױזַא טיני
 ךַאלרעּפנײשַאּב ןּוא ,םיא טימ ךיא דער לױמ ּוצ ליומי .טּבױלגַאּב
 טקּוק טָאג ןּופ טלַאטשעג יד ןּוא ,ןשינעטער טימ טינ ןּוא
 ףיוא ןדער ּוצ טַאהעג ארֹומ טינ ריא טָאה ױזַא יו ןּוא .ןָא רע
 טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא" ?ןהשמ ףיוא ,טכענק ןיימ
 רעד יװ ןּוא* .ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע ןּוא ;ײז ףיוא טמירגעג
 םירמ טשרע ,טלעצעג ןרעּביא ןּופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה ןקלָאװ
 טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןרהַא ןּוא .יינש יװ זסיײווו ערֹוצמ זיא
 ּוצ טנָאזעג ןרהַא טָאה" .ערֹוצמ זיא יז טשרע ,ןעמירמ ּוצ
 ףיוא ןָאטּפױרַא טינ טסלָאז ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא :ןהשמ
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 ןּבָאה רימ סָאװ ןּוא טשירַאנַאּב ךיז ןּבָאה רימ סָאװ ,דניז ַאודנוא
 -טיוט ַא יװ יװַא ןייז טינ ,ךיד טעּב ךיא ,יז לָאיי .טקידניזעג
 טייג רע ןעװ ןסעגעצ ּבלַאה זיא שיילפ ןייז סָאװ רענערָאּבעג
 ןעירשעג טָאה השמ ןּוא* .טכַארט סרעטומ ןייז ןּופ סױרַא
 טעּב ךיא ,יז ליה ,ךיד טעּב ךיא ,טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ּוצ
 ריא טלָאװ רעטָאפ ריא זַא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה* .ךיד
 יז לָאז ?געט ןּביז טמעשעג טינ ךיז יז טלָאװ ,ןגיּפשעג םינּפ ןיא
 יז לָאז ךָאנרעד ןּוא ,רענַאל ןסיוא געט ןּביז ןסָאלשעגניַא ןייז
 .ןרעװ ןעמּונעגנײרַא

 ;געט ןּביז רענַאל ןסיוא ןסָאלשעגנײַא ןעװעג םירמ זיא;*
 ןעמונעגנײרַא זיא םירמ ויּב ןגיוצעג טינ טָאה קלָאפ סָאד ןּוא
 ,תֹורצַח ןּופ ןגיוצעג קלָאפ סָאד טָאה ךָאנרעד ןּואי* .ןרָאװעג
 .ןָרָאּפ רּבדמ ןיא טּורעג ןּבָאה יז ןּוא

 חַלְׁש
 ריד קישי :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןֹי

 ּבינ ךיא סָאװ ,ןַענּכ דנַאל סָאד ןקוקסיוא ןלָאז יז ,ןשטנעמ
 ןייז רַאפ ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ ןייא ּוצ ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ
 ןשיװצ טשריפ ַא רעכַאלטיא ;ןקיש ריא טלָאז םַאטשרעטָאפ
 .ייז

 ליומ םעד טול ןֶרָאּפ רּבדמ ןּופ טקישעג יז טָאה השמ ןּואי
 יד ןּופ טײלטּפױה ןשטנעמ ןעװעג ןענייז עלַא יז ;טָאג ןּופ
 טבש רַאפ :ןעמענ ערעייז ןענייז סָאד ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק
 רעד טְפֶש ,ןועמש טבש רַאפ* .ןרּוּכַז ןּופ ןּוז רעד ַעּומַש ,ןבּואר
 .ןהָנּופי ןּופ ןּוז רעד בֵלָּכ ,הדּוהי טבש רַאפ* .ןירֹוח ןּופ ןּוו
 ,םירפא טבש רַאפ* .ןפסֹוי ןּופ ןּוז רעד לֶאְוִי ,רָכָׂשֹׂשי טבש רַאפי
 ןּופ ןּוז רעד יטלַּפ ,ןימינּב טבש רַאפי .ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעֵׁשֹוה
 רַאפי* .ןידֹוס ןּופ ןּוז רעד לָאידִג ,ןּולּובז טבש רַאפיי .ןאּופָר
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 טבש רַאפ** .ןיסּוס ןּופ ןּוז רעד ידַג ,השנמ טבש רַאפ :ףסֹוי טבש
 ןּוז רעד רּותס ,רשֲא טבש רַאפ* .ןיִלַמג ןּופ ןּוז רעד לֵאימַע ,ןֶד
 רַאפ-* .ןיספֶו ןּופ ןּוז רעד יּבחַנ ,ילּתּפנ טבש רַאפ** .ןלַאָכימ ןּופ
 ןופ ןעמענ יד ןענייז סָאד:* .ןיכָמ ןּופ ןּוז רעד לֵאּואְנ ,דָג טבש
 ןּוא .דנַאל סָאד ןקּוקסױא טקישעג טָאה השמ סָאװ ןשטנעמ יד
 השמ ןּואי .ַעּוׁשֹוהי ,ןּונ ןּופ ןּוז םעד ַטֵׁשֹוה ןפּורעג טָאה השמ
 יז ּוִצ טָאה ןּוא ,ןַענּכ דנַאל סָאד ןקוקסיוא טקישעג יז טָאה
 םעד ןיא ףױרַא טייג ןּוא ,םורָד ןייק ןיהַא ףױרַא טייג :טגָאזעג
 ,זיא סָאד סָאװ ,דנַאל סָאד ןקּוקנָא טלָאז ריא ןּואי* .גרעּבעג
 רעדָא קרַאטש זיא רע ּביױא ,ףיורעד טציז סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא
 דנַאל סָאד זיא יו ןּוא* ;ליפ רעדָא קיצניװ זיא רע ּביוא ,ךַאװש
 יו ןּוא ,טכעלש רעדָא טּוג זיא סע ּבוא ,ןענירד טציז רע סָאװ
 ןיא רעדָא ןרענַאל ןיא ,ייז ןיא טציז רע סָאװ טעטש יד ןענייז
 ,רעגָאמ רעדָא טעפ יז זיא ,דרע יד זיא יװ ןּוא* ;ןעגנוטסעפ
 ךייַא טלָאז ריא ןּוא .טינ רעדָא ץליהעג ריא ףיוא ָאד זיא
 געט יד ןּוא--דנַאל ןּופ טכּורפ רעד ןּופ ןעגנערּב ןּוא ,ןקרַאטש
 .ןּבױרטנײװ עטשרע ןּופ געט יד ןעוועג ןענייז

 סָאד טקוקענסיוא ןּבָאה ןּוא ,ןעננַאנעגסױרַא יז ןענייז'י
 ןוא*  .תָמַח ןייק טמּוק עמ יװ ,בֹוחר ויּב ןִצ רּבדמ ןּופ דנַאל
 זיּב ןעמוקעג ןענייז ןּוא ,םורָד ןייק ןעננַאנעגפױרַא ןענייז יז
 רעדניק ,יַמלַּת ןּוא ,יֵשֵׁש ,ןָמיחַא ןעװענ ןענייז ןטרָאד ןּוא ;ןֹורבֶח
 ןַעֹוצ רַאפ רָאי ןּביז ןרָאװעג טיוּבעג זיא ןֹורבֶח ןּוא--קְנַע ןּופ
 ןוא ,לֹוּכשֶא לָאט ןויּב ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא-י--םִיַרצִמ ןיא
 -נײװ לגנעה ןייא טימ גייוװצ ַא ןטרָאד ןּופ ןטינשעגּפָא ןּבָאה
 ;טײװצעּבלַאז גנַאטש ַא ףיוא ןגָארטעג סע ןּבָאה ןּוא ,ןּביױרט
 --.ךעמונעג יז ןּבָאהו ןגייפ יד ןּופ ןּוא ןעמיורגלימ יד ןּופ ךיוא
 םעד ןנעוו ןּופ ײלֹוּכשֶא לָאט רעד ןפורעג ןעמ טָאה טרָא םענעי**
 ןופ ןטינשענּפָא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ לגנעה

 ילגנעה *
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 דנַאל סָאד ןקוקסיוא ןּופ טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא-*-.ןטרָאד
 ןּוא ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא* .געט קיצרעפ ןּופ ףוָס םּוצ
 ןּופ הדע רעצנַאג רעד ּוצ ןּוא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ ןעמוקעג
 יז ןּוא ;שַדק ןייק ןָרָאּפ רּבדמ ןיא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ,הדע רעצנַאג רעד ּוצ ןּוא יז ּוצ רעפטנע ןַא טכַארּבעג ןּבָאה
 םיא ןּבָאה יז ןּואי .דנַאל ןּופ טכורפ יד ןויװעג יז ןּבָאה ןּוא
 דנַאל םעד ןיא ןעמוקעג ןענייז רימ :טגָאזעג ןּוא ,טלייצרעד
 ךלימ טימ ךיוא טסילפ סע ןּוא ,טקישעג זדנּוא טסָאה ּוד ןיהּוװ
 סָאד זיא קרַאטש רעּבָא= .טכּורפ ריא זיא סָאד ןּוא ;קינָאה ןּוא
 ,עטקיטסעפַאּב ןענייז טעטש יד ןּוא ,דנַאל ןיא טציז סָאװ קלָאּפ

 רימ ןּבָאה קָנַע ןּופ רעדניק יד ךיוא ןּוא ,רָאג זיּב עסיורג -
 ,יּתִח רעד ןּוא ,דנַאל-םורָד ןיא טציז קֵלָמַע" .ןעזעג ןטרָאד
 ,גרעּבעג םעד ןיא ןציז ,ירֹומֶא רעד ןּוא ,יסּובי רעד ןּוא
 טָאה* .ןדרַי גערּב םייּב ןּוא םי םייּב טציז ינֲעַנּכ רעד ןּוא
 טָאה רע ןּוא ,ןהשמ ןגעקַא קלָאפ סָאד טליטשעננייַא בֵלָּכ
 ,ןּברַא סע ןלעװ רימ ןּוא ,ןײנּפױרַא רימ ןלעװ ןײגפױרַא :טגָאזעג
 ןשטנעמ יד רעּבָאי* .ןעמּוקיּב סע רימ ןלעװ ןעמּוקייּב םורָאװ
 ןענעק רימ :טגָאזעג ןּבָאה ,םיא טימ ןעננַאנעגפױרַא ןענייז סָאװ
 ןּופ רעקרַאטש זיא רע םורָאװ ,קלָאפ םעד ןגעק ןײגפױרַא טינ
 ףיוא גנַאלק ןטכעלש ַא טוָאלענסױרַא ןּבָאה יז ןּואי .זדנּוא
 ןּופ רעדניק יד ייּב ,טקּוקענסױא סע ןּבָאה יז סָאװ דנַאל םעד
 ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז רימ סָאװ דנַאל סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי
 טסע סָאװ דנַאל ַא זיא סָאד ,ןקּוקוצסױא סע ידּכ ,םעד ךרּוד
 ןּבָאה רימ סָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,רעניֹוװַאּב עריא ףיוא
 ןטרָאד ןּוא= .סקּוװ ןסיורג ןּופ ןשטנעמ ןענייז ,ןענירד ןעזעג
 יד ןּופ סָאװ קָנַע ןּופ ןיז יד ,םיליפנ יד ןעזעג רימ ןּבָאה

 ערעזדנוא ןיא ןקירעשייה יװ ןעװעג ןענייז רימ ןּוא ;םיליּפנ |
 .ןגיוא ערעייז ןיא ןעװעג רימ ןענייז ױזַא ןּוא ,ןגיױא
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 טוָאלעגסױרַא ןּוא ןּבױהעגפיױא הדע עצנַאנ יד טָאה' דֹי
 .טכַאנ רענעי ןיא טניײװעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ;לוק רעייז

 ןּוא ןהשֹמ ףיוא טלמרומעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןּואי
 יַאװלה :טגָאזעג יז ּוצ טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא ,ןענֹרהַא ףיוא |

 ןטלָאװ יַאװלה רעדָא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןּברָאטשעג רימ ןטלָאװ
 טגנערּב סָאװ ךָאנ ןּוא* !רּבדמ ןקיזָאדמעד ןיא ןּברָאטשעג רימ
 ,דרעװש ןכרּוד ןלַאפ ּוצ ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא טָאג זדנּוא
 ּוצ ןרעװ ןלָאז רעדניק עניילק ערעזדנוא ןּוא רעּבײװ ערעודנוא
 - ?םִיַרצִמ ןייק ןרעקּוצמּוא ךיז זדנּוא רַאפ רעסעּב טינ זיא ?ּביױר
 -טּפיוה ַא ןכַאמ רימָאל :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא
 ןרהַא ןּוא השמ ןענייזי .םִיַרצִמ ןייק ןרעקמוא ךיז ןּוא ,ןַאמ
 ןּופ גנולמַאזניַא רעצנַאג רעד רַאפ םינּפ רעייז ףיוא ןלַאפעג
 ןּוו רעד עּוׁשֹוהְי ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעד
 -סיוא ןּבָאה סָאװ יד ןּופ ,ןהָנּופי ןּופ ןּוז רעד בֵלְּכ ןּוא ,ןּונ ןּופ
 ןּבָאה ןּואי ,רעדיײלק ערעיײז ןסירעצ ןּבָאה ,דנַאל סָאד טקּוקעג
 ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג
 ,םעד ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז רימ סָאװ ,דנַאל סָאד :ןנָאז ּוצ
 טָאג ּביוא* .טּוג רעייז רעייז זיא דנַאל סָאד ,ןקּוקּוצסוא סע ידּכ
 ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןעגנערּב ודנוא רע טעװ ,זדנוא טרענַאּב
 ןּוא ךלימ טימ טסילפ יז סָאװ דנַאל ַא-ןּבעג ודנוא סע טעװ ןּוא
 טינ ןּוא ,טָאג ןָא ןקינעּפשרעדיװ טינ רָאנ טלָאז ריאי .קינָאה
 טיורּב רעזדנּוא םורָאװ ,דנַאל ןּופ קלָאפ םעד רַאפ ןּבָאה ארֹומ
 זיא טָאג ןּוא ,ייז ןּופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה ןטָאש רעייז ;ײז ןענייז
 עצנַאג יד טָאה? .ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא ;זדנּוא טימ
 יד רעּבָא ;רענײטש טימ ןפרַאװרַאפ יז לָאז עמ ,טנָאזעג הדע
 עלַא ּוצ דעֹומ-להֹוא ןיא ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק

 -סָאד טעװ ןענַאװ ויּב :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואיי
 ןּביולג טינ יז ןלעװ ןענַאװ זיּב ןּוא ?ןרעטסעל ךימ קלָאפ עקיזָאד
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 ?םיא ןשיװצ טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ סנכייצ ידלַא ייּב ,רימ ןיא
 ןּוא ,ןטָארסױא םיא לעװ ןּוא ,טסעּפ טימ ןגָאלש םיא לעװ ךיא:*
 .םיא ןּופ רעקיטכַאמ ןּוא רעסערג קלָאּפ ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ
 םורָאװ-ןרעה ןלעװ םירצִמ יד זַא :טָאג ּוצ טגָאזעג השמ טָאהיי
 עקזָאדסָאד טײקרַאטש ןייד טימ טכַארּבענפיוא ךָאד טסָאה ּוד
 ןופ רעניֹוװַאּב יד ּוצ ןגָאז יז ןלעװ'*-ייז ןשיװצ ןּופ קלָאפ
 טסיּב ,הוהי ,ּוד זַא טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,דנַאל ןקיזָאדמעד
 ,הוהי ,ּוד טסיּב גיוא ןיא גיוא םורָאװ ;קלָאפ ןקיזָאדמעד ןשיװצ
 ַא ןיא ןּוא ,יײז רעּביא טייטש ןקלָאװ ןייד ןּוא ,ןרָאװעג ןעזעג
 ייּב לייזרעייפ ַא ןיא ןּוא ,גָאט ייּב סיורַאפ יז ּוטסיײג לײזנקלָאװ
 ןייא יו ױזַא קלָאפ עקיזָאדסָאד ןטייט טסעוו ּוד זַא ,זיא*-טכַאנ
 ,גנורעה ןייד טרעהעג ןּבָאה סָאװ תומּוא יד ןגָאז ןלעװ ױזַא ,ןַאמ
 "סָאד ןעננערּב ּוצ תלֹוכיּב טינ ויא הוהי לייוװ"* ;ןגָאז ּוצ יװַא
 ,ןרָאװשעגּוצ יז טָאה רע סָאװ דנַאל םעד ןיא קלָאפ עקיָאד
 דנּוצַא לָאז םּורד" .רּבדמ ןיא ןטכָאשעגסיוא יז רע טָאה
 טסָאה ּוד יװ טול טָאנ ןּופ חֹוּכ רעד ,ךיד טעּב ךיא ,ןייז סיורג
 ןוא ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנייַא זיא טָאנ* :ןגָאז ּוצ יװַא ,טדערעג
 רָאנ ,ןכערּברַאפ ןּוא דניז טגָארטרַאפ רע ,דָאנעג ןיא ךייר
 יד ןּופ דניז יד רַאפ ךיז טנכער רע ;טינ רע טקנעש ןעקנעש
 .רוָד ןטריפ ןטימ ןּוא ןטירד ןטימ ,רעדניק יד טימ סרעטָאפ
 טול ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּופ דניז יד ,ךיד טעּב ךיא ,ּבינרַאפ*
 ןּבעגרַאפ טסָאה ּוד יװ ױזַא ןּוא ,דסח ןייד ןּופ טייקסיורג רעד
 .רעהַא זיּב ןּוא םִיַרצִמ ןּופ קלָאפ ןקיזָאדמעד

 .טרָאװ ןייד יװ יװַא ןּבעגרַאפ ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאג טָאה*
 יד לּופ זיא טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא ,ּבעל ךיא יװ ױזַא רעּבָא*י
 טכַארּפ ןיימ ןעועג ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ עלַא יד זַא*י ,דרע עצנַאג
 ןיא ןּוא םִיַרצִמ ןיא ןזיװַאּב ּבָאה ךיא סָאװ ,סנכייצ עניימ ןּוא
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 ןעצ ןיוש טװּורּפעג ךימ יז ןּבָאה ןגעװטסעד ןּופ ןּוא ,רּבדמ
 סָאד ןעז ןלעװ יז ּביוא* ,לוק ןיימ ּוצ טרעהעגוצ טינ ןּוא ,לָאמ
 עלַא ,ָאי !ןרעטלע ערעייז ןרָאװשעגּוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,דנַאל
 ןיימ רָאנ= .ןעזנָא טינ סע ןלעװ ,טרעטסעלעג ךימ ןּבָאה סָאװ
 רע ןּוא ,טסייג רעדנַא ןַא ןעװעג זיא םיא ןיא לי ,בֵלָּכ טכענק
 םעד ןיא ןעגנערּב ךיא לעװ םיא ,רימ ךָאנ יירטעג ןעננַאגעג זיא
 רע טעװ ןעמָאז ןייז ּוצ ןּוא ,ןעננַאנעג ןיהַא זיא רע סָאװ ,דנַאל

 ;לָאט ןיא ןציז ינֲעַנּכ רעד ןּוא יקלָמַע רעד" .השּוריּב ןוָאל סע -
 געוו א רּבדמ םּוצ ְךייַא טיצ ןּוא ,םּוא ךייַא טרעק זנרָאמ
 .ףּוס'םי םּוצ

 ּוצ יױװַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 ןעלמרּומ סָאװ הדע עזייּב עקיזָאדיד ןוָאל ךָאנ ןענַאװ ויּב"י :ןגָאז
 יד ןּופ ןעיירעלמרּומ יד טרעהעג ּבָאה ךיא ?רימ ןגעקַא
 :ייז ּוצ גָאז* .רימ ןגעקַא ןעלמרומ יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 טדערעג טָאה ריא יװ טינ ּביוא ,טָאג טגָאז ,ּבעל ךיא יװ יװזַא
 -מעד ןיא" !ךייַא ּוצ ןָאט ךיא לעװ ױזַא ,ןרעיױא עניימ ןיא
 ערעײַא עלַא ןּוא ,םירנּפ ערעייַא ןלַאפ ןלעװ רּבדמ ןקיזָאד
 ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,לָאצ רעצנַאנ רעייַא טיול ,עטלייצעג
 טעװ ריא" .רימ ןגעקַא טלמרומעג טָאה ריא לײװ ,רעכעה
 ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טינ
 ןּופ ןּוז רעד בֵלָּכ ץּוחַא ,ןענירד ןעּור ןכַאמ ּוצ ךייַא *טנַאה
 רעדניק עניילק ערעייַא ןּוא .ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהי ןּוא ,ןהָנּופי
 ךיא לעװ יז ,ּבױר ּוצ ןייז ןלעװ יז ,טנָאזעג טָאה ריא סָאװ
 ריא סָאװ ,דנַאל סָאד ןענעקרעד ןלעװ יז ןּוא ,ןיהַא ןעגנערּב
 ןיא ןלַאפ ןלעװ םירנּפ ערעיײַא--ריא רעּבָא* .טכַארַאפ טָאה
 ןרעדנַאװמּוא ןלעװ רעדניק ערעײַא ןּוא= .רּבדמ ןקיזָאדמעד
 יּפָא ערעיַא רַאפ ןדייל ןלעװ ןּוא ,רָאי קיצרעפ רּבדמ ןיא
 .רּבדמ ןיא ןרעװ טדנעלרַאפ ןלעװ םירּפ ערעייַא זיּב ,ןעננורעק

 :ןרָאװשעג :ה יד *
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 סָאד טקּוקעגסױא טָאה ריא סָאװ געט יד ןּופ לָאצ רעד טול
 ,רָאי ַא גָאט ַא רַאפ ,רָאי ַא גָאט ַא רַאפ ,געט קיצרעפ--דנַאל
 -רעד טעװ ריא ןּוא ;רָאי קיצרעפ ,דניז ערעייַא ןגָארט ריא טעװ
 ךיא ּביױא ;טדערעג ּבָאה ,הוהי ,ךיא= .דָאנעגמּוא ןיימ ןריּפש
 סָאװ ,הדע רעזייּב רעצנַאג רעקיזָאדרעד ּוצ ןָאט טינ סָאד לעװ
 רּבדמ ןקיזָאדמעד ןיא !רימ ןגעקַא טלמַאזעגניַא ךיז טָאה
 .ןּברַאטש יז ןלעװ ָאד ןּוא ,ןרעװ טדנעלרַאפ יז ןלעװ

 סָאד ןקוקסיוא טקישעג טָאה השמ סָאװ ןשטנעמ יד ןּוא
 ןעלמרּומ טכַאמענ ןּבָאה ןּוא ןעמוקעגקירּוצ ןענייז יז ןּוא ,דנַאל
 ןטכעלש ַא ץָאלסױרַא טימ ,הדע עצנַאג יד םיא ןגעקַא
 םעד טוָאלעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ ידי-דנַאל ןפיוא גנַאלק
 הפנמ ַא ןיא ןּברָאטשעג ןענייז ,דנַאל ןפיוא גנַאלק ןטכעלש
 ןּופ ןּוז רעד בֵלָּכ ןּוא ,ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהְי רָאנ= .טָאג רַאפ
 ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ןּופ ןּבעל ןּבילּבעג ןענייז ,ןהָנּופי
 .דנַאל סָאד ןקוקסיוא ןעגנַאגעג

 עלַא ּוצ רעטרעװ עקיזָאדיד טדערעג טָאה השמ ןּוא*
 .טרעיורטעג רעייז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 -פורַא ןענייז ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא*
 רימ ןּוא ,רימ ןענייז טָא :ןגָאז ּוצ יװַא ,גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןעגנַאגעג
 םורָאװ ;טגָאזעג טָאה טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןײנפױרַא ןלעװ
 ןעד סָאװ ךָאנ :טגָאזעג השמ טָאה** .טקידניזעג ןּבָאה רימ
 טינ טעװ סָאד וַא ,טָאג ןּופ לעפַאּב םעד רעּביא ריא טערט
 ןשיווצ טינ זיא טָאג זַא ,ןײגפױרַא טינ טלָאז ריא* ?ןקילגַאּב
 .טנייפ ערעייַא רַאפ ןרעװ ןגָאלשעג טינ טלָאז ריא ידּכ ,ךייַא
 ,ךייַא רַאפ ןטרָאד ןענייז ינֲעַנּכ רעד ןּוא יקֵלָּמַע רעד םורָאװ=
 טָאה ריא יװ יװַא םורָאװ ;דרעװש ןכרּוד ןלַאפ טעװ ריא ןּוא
 .ךייַא טימ ןייז טינ טָאג טעװ ,טָאג רעטניה ןּופ טרעקענּפָא ךייַא

 ץיּפש ןפיוא ןיײנּוצפױרַא טגעװרעד ךיז ןּבָאה יז רעּבָא+ .
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 טינ ךיז ןּבָאה השמ ןּוא דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא רעד רָאנ ;גרַאּב
 סָאװ ,ינֲעַנּכ רעד ןּוא יקֵלְמַע רעד ןּוא= .רענַאל ןּופ טרירעג
 ןוא ,טרעדינענּפָארַא ןּבָאה ,גרַאּב םענעי ףיוא ןסעזעג ןענייז
 .הָמרָח זיּב טּפַאלקעצ ייז ןּוא ןגָאלשעג יז ןּבָאה

 דער" :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא ןה
 :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ
 גנוצעזַאּב רעייַא ןּופ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טעװ ריא זַא

 ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ןכַאמ טעװ ריא ןּוא* ,ךייַא ּביג ךיא סָאװ
 רָאלק ַא טול ,רעפּפָאטכַאלש ַא רעדָא רעפּפָאדנַארּב ַא ,טָאג
 ןיא רעדָא ,ּבָאנ עקיליוויירפ ַא יװ רעדָא ,רדנ ןטדערעגסױרַא
 ןּופ ,טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא ןכַאמ ּוצ ידּכ ,םיבֹוט-םוִי ערעיײַא
 ןּברק ןייז טגנערּב סָאװ רעד לָאוי ,ףָאש ןּופ רעדָא רעדניר
 -למעז זהָפיֵאְו לטנעצ ַא ןּופ רעפּפָאזייּפש ַא ןעגנערּב ,טָאג ּוצ
 -סיג ַא רַאפ ןייוו ןּוא* ;ליײא ןיה לטרעפ ַא טימ טשימרַאפ לעמ
 רעפּפָאדנַארּב ןטימ ןכַאמ ּוטסלָאז ,ןיה לטרעפ ַא ,רעפּפָא
 ּוצ ּביוא' .סּפעש ןכַאלטיא רַאפ ,רעפּפָאטכַאלש םּוצ רעדָא
 -למעז לטנעצ ייווצ ןּופ רעפּפָאזייּפש ַא ןכַאמ ּוטסלָאז ,רעדיװ ַא
 "סיג ַא רַאפ ןייוו ןּואי ;ןיה לטירד ַא לייא טימ טשימרַאפ לעמ
 ןקַאמשעג ַא רַאפ ןעגנערּב ּוטסלָאז ,ןיה לטירד ַא ,רעפּפָא
 ַא רַאפ דניר גנוי ַא ןכַאמ טסעװ ּוד זַא ןּוא* .טָאג ּוצ חיר
 -סורַא רָאלק ַא טיול ,רעפּפָאטכַאלש ַא רעדַא רעפּפָאדנַארּב
 ןעמ לָאװ ,טָאנ ּוצ רעפּפָאדירפ ַא רַאפ רעדָא ,רדנ ןטדערעג
 לטנעצ יירד ןּופ רעפּפָאזיּפש ַא דניר ןגנּוי ןטימ ןעננערּב
 ּוטסלָאז ןייוו ןּוא;* ;ןיה ןּבלַאה ַא לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז
 רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,ןיה ןּבלַאה ַא רעפּפָאסיג ַא רַאפ ןעגנערּב
 ןכַאלטיא ּוצ ןרעװ ןָאטעג לָאז ױזַאי* .טָאנ ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא
 ןופ םַאל ַא ּוצ רעדָא ,רעדיװ ןכַאלטיא ּוצ רעדָא ,סקָא
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 טעװ ריא סָאװ לָאצ רעד ךָאנ יװ'* .ןגיצ ןּופ רעדָא ןסּפעש
 ,לָאצ רעייז טול ,ןכַאלטיא ּוצ ןָאט ריא טלָאז ױזַא ;ןכַאמ
 םייּב ,עקיזָאדיד ןכַאמ ױזַא לָאז רענערָאּבעגניַא רעדעװטעיי*
 ןוא!+ .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײּפ ַא ןעגנערּב
 רעװ רעדָא ,רעדמערפ ַא ןטלַאהפיוא ךיז טעװ ךייַא ייּב זא
 רע ןּוא ,תורֹוד-רֹוד ערעיײַא ןיא ,ךייַא ןשיווצ ןייז טעװ סע רָאנ
 לָאז ,טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ןכַאמ טעװ
 רַאפ ןייז לָאז ץעזעג ןייא !להק"* .טּוט ריא יװ ױזַא ןָאט רע
 קיּביײא ןַא ,ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ןּוא ךייַא
 רעד ןייז לָאז ױזַא ,ריא יװ ;תורֹוד-רוד ערעיײַא ףיוא ץעזעג
 רַאפ ןייז לָאז ןיד ןייא ןּוא הרֹוּת ןייא** .טָאג רַאפ רעדמערפ
 .ךייַא ייּב ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ןּוא ךייַא

 ּוצ דערי* :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
 :ייֵז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ,ןיהַא ךייַא גנערּב ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא טמּוק ריא זַא
 ריא טלָאז ,דנַאל ןּופ טיורּב םעד ןּופ טסע ריא זַא ,זיאיי
 -נייט ערעייַא ןּופ עטש וע סָאד** .טָאג ּוצ גנּודײשּפָא ןַא ןדײשּפָא
 יװ ;גנּודײשּפָא ןַא רַאפ הלח ַא ןדײשּפָא ריא טלָאז סרעטלּומ
 ןופ"י .ןדײשּפָא סע ריא טלָאז יװַא ,רעייש ןּופ גנּודײשּפָא יד
 ןַא ןּבעג ריא טלָאז סרעטלּומגײט ערעײַא ןּופ ןטשרע םעד
 .תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא טָאנ ּוצ גנּודײשּפָא

 עלַא ןָאט טינ טעװ ריא ןּוא ,ןעזרַאפ טעװ ריא זַא ןּואיי
 סָאװ ץלַא ,ןהשמ טגָאזעגנָא טָאה טָאג סָאװ טָאּבעג עקיזָאדיד
 סָאװ גָאט םעד ןּופ ,ןהשמ ךרוד ןלױפַאּב ךייַא טָאה טָאג
 -רֹוד ערעיײַא ףױא ,רעטײװ ןּוא ןליופַאּב סע טָאה טָאג
 רעד ןּופ ןגיוא יד ןּופ ןןליוהרַאפנ ,זיא סע ּביוא ,זיא:: ,תורֹוד
 ןכַאמ הדע עצנַאג יד לָאז ,עזרַאפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןָאטעג ,הדע
 חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ סקָא ןגנּוי ןייא
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 רעד יװ יױזַא ,רעפּפָאסינ ןייז ןּוא רעפּפָאזייּפש ןייז טימ ,טָאג ּוצ
 ןהֹּכ רעד ןּוא* .רעפּפָאדניז ַא רַאפ קָאּבנויצ ןייא ןּוא ;ןיד
 ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאנ רעד ףיוא ןייז רּפכמ לָאז
 ,סָאד זיא עורַאפ ַא לײװ ,ןרעװ ןּבעגרַאפ לָאז יז ןּוא ,לארׂשי
 ,טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,ןּברק רעייז טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא
 ןוא* .עורַאפ רעייז רַאפ ,טָאג רַאפ רעפּפָאדניז רעייז ןּוא
 ןדמערפ םעד ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד
 םורָאװ ,ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ ,ייז ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ
 .עורַאפ ַא ךרּוד ןעװעג סָאד זיא קלָאפ ןצנַאג םעד ייּב

 ךרּוד ןקידניז טעװ שטנעמ רענלצנייא ןַא רעּבָא ּביואיי
 .רעפּפָאדניז ַא רַאפ גיצ עקירָאי ַא ןעננערּב רע לָאז ,עזרַאפ ַא
 -רַאפ סָאװ ןשטנעמ םעד ףיוא ןייז רּפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא*
 רּפכמ ידּכ ;טָאג רַאפ עורַאפ ַא ךרּוד טקידניז רע ןעװ ,טעז
 םעד רַאפ* .ןרעװ ןּבעגרַאפ לָאז םיא זַא ,םיא ףיוא ןייז ּוצ
 םעד רַאפ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ םענערָאּבעגניַא
 ןייז לָאז ץעזעג ןייא--ייז ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ
 רעּבָא* .עורַאפ ַא ךרוד סעּפע טּוט סָאװ םעד רַאפ ךייַא ייּב
 נײַא יד ןּופ ,טנַאה רעכיוה ַא טימ טּוט סָאװ שטנעמ רעד
 ןּוא ,טָאג רע טרעטסעל ,עדמערפ יד ןּופ רעדָא ,ענערָאּבעג
 םורָאװ** .קלָאפ ריא ןשיוװצ ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי
 טָאה טָאּבעג ןייז ןּוא ,טכַארַאפ רע טָאה טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 ריא ,לעז ענעי ןרעװ ןטינשרַאפ זּומ ןטינשרַאפ ;טרעטשרַאפ רע
 .ריא ףיוא זיא דניז

 רעד ןיא ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןעװ ןּוא*
 .תּבש םּוא ץלָאה קידנּבײלק ןַאמ ַא ןענופעג יז ןּבָאה ,רּבדמ
 םיא ,ץלָאה קידנּבײלק ןענופעג םיא ןּבָאה סָאװ יד ןּבָאהי
 .הדע רעצנַאג רעד ּוצ ןּוא ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טכַארּבעג
 טינ זיא סע םורָאװ ,ךַאװ ןיא טצעועגנײרַא םיא טָאה עמ ןּוא
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 טָאג טָאה= .ןרעװ ןָאטעג לָאז םיא סָאװ ןרָאװעג טדײשַאּב
 עצנַאג יד ;ןַאמ רעד ןרעװ טייטעג לָאז ןטייט :ןהשמ ּוצ טנָאזעג
 ןּוא* .רעגַאל ןסיוא רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ םיא לָאז הדע
 יז ןּוא ,רענַאל ןסיוא טריפעגסורַא םיא טָאה הדע עצנַאג יד
 ;ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,רענייטש טימ ןפרָאװרַאפ םיא ןּבָאה
 | .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יױזַא

 ּוצ דער :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּואיי
 ךיז ןלָאז יז ,ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ערעייז ףיוא ,רעדיילק ערעייז ןּופ ןקע יד ףיוא זדנערפ ןכַאמ
 דיילק קע ןּופ ודנערפ יד ןיא ןָאטנײרַא ןלָאז יז ןּוא ;תורֹוד-רֹוד
 ןַא ,תיציצ רַאפ ןייז ְךייַא לָאז סָאד ןּוא* .םידָאפ ןעָאלּב ַא
 יז ןּוא ,טָאנ ןּופ טָאּבעג עלַא ןעקנעדעג ןּוא ,ןעז סע טלָאז ריא
 ךָאנ ןּוא ןצרַאה רעייַא ךאנ ןײגכָאנ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןָאט
 טלָאז ריא ידּכ* ;ײז ךָאנ טריפרַאפ טייז ריא סָאװ ,ןגיוא ערעײַא
 רעייַאּוצ קילײה ןייז ןּוא ,טָאּבעג עניימ עלַא ןָאט ןּוא ןעקנעדעג
 -סױרַא ךייַא ּבָאה סָאװ טָאג רעיײַא הוהי ןיּב ךיא** .טָאג
 הוהי ןיּב ךיא :טָאג םּוצ ןייז ּוצ ךייַא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעג
 .טָאג רעייַא

 חַרֹק
 ןּוז םעד ,תֶהק ןּופ ןּוז םעד ,רָהצִי ןּופ ןּוז רעד חרֹק ןּוא ןמ

 ןֹוא ןּוא ,ןבָאילָא ןּופ ןיז יד ,םָריבַא ןּוא ןָתָד ןּוא ,ןיול ןּופ
 ךיז ןּוא ,ןעמונעג ןּבָאה ,ןבּואר ןּופ רעדניק ,ןתֶלָּפ ןּופ ןז רעד
 ןּופ ןַאמ קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה יײװצ טימ ןהשמ רַאפ טלעטשעג
 ןּופ ענעפּורעג ,הדע רעד ןּופ ןטשריפ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .ןעמָאנ ַא טימ ןשטנעמ ,גנולמַאזניײַא רעד
 ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןענֹרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמַאזעגניײַא



 14-4 וט חרק ,רּבדמּב 52

 עלַא ןענייז הדע עצנַאג יד םורָאװ !ךייַא גונעג :טנָאזעג יז
 ךיז ריא טמענ סָאװרַאפ ןּוא ,ייז ןשיװצ זיא טָאג ןּוא ,קילײה
 סע טָאה השמ יװ ןּוא* ?טָאנ ןּופ להק םעד ןגעקַא רעּביא
 טָאה רע ןּוא .םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג רע ויא יװַא ,טרעהעג
 רעד ןיא ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,למעזעג ןצנַאג ןייז ּוצ ןּוא ןחַרֹק ּוצ טדערעג
 סָאװ םעד ןּוא ,רענייז ויא סע רעװ ,ןסיװ ןזָאל טָאג טעװ ירפ
 ןעמעוװ םעד ,ָאי ;ךיז ּוצ ןענענעג ןכַאמ רע טעװ ,קילײה זיא
 סָאד" .ךיז ּוצ ןענענעג ןכַאמ רע טעװ ,ןלײװרעדסױא טעװ רע
 ,למעועג ןצנַאנ ןייז טימ חַרק ,ןענַאפרעייפ ְךייַא טמענ :טּוט
 ךיורײװ ףױרַא ייז ףיוא טּוט ןּוא ,רעייפ יז ןיא ןײרַא טגייל ןּואי
 טעװ טָאג סָאװ ןַאמ רעד ,ןייז טעװ סע ןּוא ;ןגרָאמ ,טָאג רַאפ
 רעדניק ,ךייַא גונעג .רעקילײה רעד זיא רע ,ןלײװרעדסױא
 !יוֵל ןּופ

 רעדניק ,טשרָאקַא טרעה :ןחרק ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּואי
 ךייַא טָאה לארׂשי ןּופ טָאג רעד סָאװ ךייַא קיצניװ" :יול ןּופ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעד ןשיװצ ןּופ טדײשעגּפָא
 ןּכשִמ ןּופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ,ךיז ּוצ ןענענעג ןכַאמ ּוצ ךייַא
 סָאװי--ןענידַאּב ּוצ יז ,הדע רעד רַאפ ןייטש ּוצ ןּוא ,טָאנ ןּופ
 יד ,רעדירּב ענייד עלַא ןּוא ךיד ןענענעג טכַאמעג טָאה רע
 ?הנּוהּכ יד ךיוא טננַאלרַאפ ריא זַא ,ריד טימ ,יִוֵל ןּופ רעדניק
 -ײַא ריא טייז סָאד ,למעזעג ןצנַאג ןייד טימ ּוד ,רָאװרַאפיי
 טלָאז ריא זַא ,ןרהַא ויא סָאװ םורָאװ ;טָאג ןגעקַא טלמַאזעג
 ?םיא ןגעקַא ןעלמרּומ

 ןּופ ןיז יד ,םָריבַא ןּוא ןָתָד ןפּור טקישעג טָאה השמ ןואי*
 .ןעמוקפױרַא טינ ןלעװ רימ :טגָאזעג ןּבָאה יז רעּבָא ;ןבָאילֶא
 סָאװ דנַאל ַא ןּופ טכַארּבענפיוא ודנּוא טסָאה ּוד סָאװ קיצניװ'*
 ,רּבדמ רעד ןיא ןטייט ּוצ זדנּוא ,קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ
 ,ָאי* ?ודנוא רעּביא ןעוװעשרעה ךָאנ וטסליװ ןעוװעשרעה זַא
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 ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ןיא טכַארּבעג טינ זדנּוא טסָאה
 .ןטרָאגנײװ ןּוא דלעפ ןּופ הלחנ ַא ןּבעגעג זדנּוא רעדָא ,קינָאה ןּוא
 ןלעװ רימ ?ןכעטשרַאפ ןגיוא יד ןשטנעמ עקיזָאדיד ּוטסליװ
 טָאה רע ןּוא ,טרעגרעעג רעייז ןהשמ טָאה* .ןעמוקפורַא טינ
 ןַא טינ ;רעפּפָא רעייז ּוצ ןרעק טינ ךיז טסלָאז :טָאג ּוצ טנָאזעג
 בָאה ךיא טינ ןּוא ,ייז ןּופ ןעמונעג ךיא ּבָאה לזייא ןקיצנייא
 .ייז ןּופ ןקיצנייא ןַא ןָאטעג סטכעלש

 למעזעג ןצנַאג ןייד טימ ּוד :ןחַרק ּוצ טנָאזעג טָאה השמ ןּואי
 טמענ ןּוא* .ןרהַא ןּוא ,ייז ןּוא ּוד ,ןגרָאמ טָאג רַאפ טייז
 ףיורעד ןגײלפױרַא טלָאז ריא ןּוא ,ןַאפרעיײפ ןייז רעכַאלטיא
 ,ןַאפרעייפ ןייז רעכַאלטיא טָאג רַאפ ןעגנערּב ןּוא ,ךיורײװ
 ,ןרהַא ןּוא ּוד ךיוא ;ןענַאפרעײפ קיצפופ ןּוא טרעדנּוה ײװצ
 .ןַאפרעייפ ןייז רעכַאלטיא

 ןּבָאה יז ןּוא ,ןַאפרעייפ ןייז רעכַאלטיא ןעמונעג יז ןּבָאה;*
 ,ךיורײװ יז ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,רעייפ יז ףיוא טגײלעגפיורַא
 טימ דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 יז ןגעקַא טלמַאזעגנייַא טָאה חַרֹק ןּוא" .ןענֹרהַא ןּוא ןהשֹמ
 טכַארּפ יד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאונייַא םּוצ הדע עצנַאג יד
 .הדע רעצנַאג רעד ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ

 ּוצ יװַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
 ךיא ןּוא ,הדע רעקיזָאדרעד ןשיווצ ןּופ ּפָא ךייַא טדיישיי :ןגָאז
 רעייז ףיוא ןלַאפעג יז ןענייז= .ענר ַא ןיא ןדנעלרַאפ יז לעװ
 עלַא ןּופ רעטסייג יד ןּופ טָאג ּוד טָאג :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םינּפ
 רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,ןקידניז שטנעמ ןייא לָאז ,ןשינעפעשַאּב
 ?ןענערעצ ּוטסלָאז הדע

 רעד ּוצ דער* :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאג טָאה=
 ,ןחַרק ןּופ גנּוניֹוװ רעד םּורַא ןּופ ּפָא טיצ :ןנָאז ּוצ יױװַא ,הדע
 זיא ןּוא ןענַאטשעגפױא השמ זיא* .ןעמָריבַא ןּוא ,ענֶתָד
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 ןעננַאנעג ןענייז םיא ךָאנ ןּוא ,ןעמָריבַא ןּוא ןענֶתָד ּוצ ןעננַאגעג
 ,הדע רעד ּוצ טדערעג טָאה רע ןּוא* .לארׂשי ןּופ עטסטלע יד
 ןטלעצעג יד ןּבעל ןּופ ,ךייַא טעּב ךיא ,ּפָא טערט :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןרירנָא טינ ךיז טלָאז ריא ןּוא ,ןשטנעמ עטכעלש עקיזָאדיד ןּופ
 טכַארּבענמּוא טינ טלָאז ריא ידּכ ,סרעייז זיא סָאװ ץלַא ןָא
 רעד ןּופ ןגױצעגּפָא יז ןּבָאה= .דניז ערעייז עלַא ךרּוד ןרעוו
 ןֵתָד ןּוא ;םּורַא דנור ןּופ ,ןעמָריבַא ןּוא ,ןענֶתָד ,ןחרק ןּופ גנּוניֹוװ
 גנַאגנייַא ןיא קידנלעטש ךיז ,ןעננַאנעגסױרַא ןענייז םָריבַא ןּוא
 ןּוא ןיז ערעייז ןּוא רעּבײװ ערעייז טימ ,ןטלעצעג ערעיײז ןּופ
 טעװ םעד ךרּוד :טנָאזעג השמ טָאה= .רעדניק עניילק ערעײז
 עקיזָאדיד עלַא ןָאט ּוצ טקישעג ךימ טָאה טָאג זַא ,ןסיוװ ריא
 עלַא יװ יװַא ּביוא* .ןצרַאה ןיימ ןּופ טינ זיא סָאד זַא ,ןעננואּוט
 גנּורעשַאּב יד ןּוא ,ןּברַאטש עקיזָאדיד ןלעװ ,ןּברַאטש ןשטנעמ
 טינ טָאג ךימ טָאה ,ןייז טרעשַאּב יז טעװ ןשטנעמ עלַא ןּופ
 יד ןּוא ,טָאג ןפַאשַאּב טעװ גנּופַאשַאּב ַא רעּבָא ּביוא* .טקישעג
 ײז ןעננילשנייַא טעװ ןּוא ,ליומ ריא ןכַאמפיוא טעװ דרע
 ןרעדינּפָארַא ןלעװ יז ןּוא ,סרעייז יא סָאװ ץלַא ןּוא
 זַא ,ןסיװ ריא טעװ ,דרערעטנּוא ןיא טייהרעקידעּבעל
 .טָאנ טרעטסעלעג ןּבָאה ןשטנעמ עקיזָאדיד

 עלַא ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*י
 דרע יד ןטלָאּפשענפױא ךיז טָאה יװַא ,רעטרעװ עקיזָאדיד
 ןּוא ,ליומ ריא טנפעעג טָאה דרע יד ןּוא*: .ייז רעטנוא סָאװ
 ןשטנעמ עלַא ןּוא ,רעזיה ערעייז ןּוא ,יײז ןעגנּולשעננייַא טָאה
 .געמרַאפ ןצנַאג םעד ןּוא ,ןחַרק ּוצ טרעהעג ןּבָאה סָאװ
 טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה סרעייז זיא סָאװ ץלַא ןּוא יז ןּוא*
 יז טָאה דרע יד ןּוא ,דרערעטנּוא ןיא טייהרעקידעּבעל
 .הדע רעד ןשיווצ ןּופ ןעגנַאגעגרעטנּוא ןענייז יז ןּוא ,טקעדענּוצ
 ןּופ ןפָאלטנַא ןענייז ייז םּורַא דנּור סָאװ לארׂשי ץנַאג ןּוא*
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 ךָאנ זדנּוא טעװ דרע יד :טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,תולֹוק ערעייז
 ןּוא ,טָאג ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעייפ ַא ןּוא* .ןעגנילשנייַא
 סָאװ ,ןַאמ קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ײװצ יד טרעצרַאּפ טָאה
 .ךיורײװ םעד טכַארּבעגפיוא ןּבָאה

 וצ גָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןֹי
 יד ןּבייהפיוא לָאז רע ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד רֶזָעלֶא

 ףרַאװ רעייפ סָאד ןּוא ,גנּונערּברַאפ רעד ןשיװצ ןּופ ןענַאפרעײפ
 ןענַאפרעײפ יד* .קילײה ןרָאװעג ןענייז יז םורָאװ ;קעװַא
 ייֵז ןּופ ,תושפנ ערעייז טקידניזרַאפ ןּבָאה סָאװ ,עקיזָאדיד ןּופ
 םּוצ גוצרעּביא ןַא ,ןכעלּב ענעגָאלשעגסױא ןכַאמ ןעמ לָאז
 ןענייז יז ןּוא ,טָאג רַאפ טכַארּבעג יז טָאה עמ םורָאװ ,חּבזמ
 רעדניק יד ּוצ ןכייצ ַא רַאפ ןייז ןלָאז יז ןּוא ;קילײה ןרָאװעג
 ענרעּפּוק יד ןעמונעג ןהֹּכ רעד רֶזָעלֶא טָאה* .לארׂשי ןּופ
 טָאה עמ ןּוא ,טכַארּבעג ןּבָאה עטנערּברַאפ יד סָאװ ,ןענַאפרעיײפ
 גנּונָאמרעד ַא* ,חּבומ םּוצ גוצרעּביא ןַא רַאפ ןגָאלשעגסיוא יז
 זיא סָאװ ,שטנעמ רעדמערפ ַא ידּכ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ
 ןרעכייר ּוצ ןענענעג טינ לָאז ,ןרהַא ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ טינ
 ױזַא ןּוא חרק יװ ױזַא ןרעװ טינ לָאז רע זַא ,טָאג רַאפ ךיורייוו
 .ןהשמ ךרּוד םיא ּוצ טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ;למעזעג ןייז יו

 ףיוא טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּוא"
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןענֹרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמרּומעג ןגרָאמ
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא .טָאג ןּופ קלָאפ סָאד טייטעג טָאה ריא
 ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמַאזעגנייַא ךיז טָאה הדע יד זַא
 ,דעֹומ-להֹוא םּוצ טרעקענמּוא ךיז יז ןּבָאה ױזַא ,ןענֹרהַא
 טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא ,טקעדענּוצ םיא טָאה ןקלָאװ ַא טשרע
 ןרַאפ ןעגנַאגעגוצ ןענייז ןרהַא ןּוא השמ ןּוא* .ןויװַאּב ךיז טָאה
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ,דעֹומ-להֹוא
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 לעװ ךיא ןּוא ,הדע רעקיזָאדרעד ןשיווצ ןּופ ּפָא ְךייַא טדיישי"
 .םינּפ רעייז ףיוא ןלַאפעג יז ןענייז .עגר ַא ןיא ןדנעלרַאפ יז
 גייל ןּוא ,ןַאפרעייפ יד םענ :ןענֹרהַא ּוצ טנָאזעג טָאה השמ ןּואיי
 ןּוא ,ךיורײװ ףױרַא ּוט ןּוא ,חּבומ ןּופ רעייפ ףױרַא ריא ףיוא
 םורָאװ ,ייז ףיוא רּפכמ יז ןּוא ,הדע רעד ּוצ ךינ ףיוא גָארט
 ךיז טָאה הפגמ יד ;טָאג רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןרָאצ ַא
 .,ןסייהעג טָאה השמ יװ ױזַא ,ןעמונעג ןרהַא טָאה** .ןּבױהעגנָא
 יד טשרע ;הדע רעד ןּופ ןטימ ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא רע ןּוא
 טגײלעגפורַא רע טָאה .קלָאפ ןיא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה הפנמ
 יא רע ןּוא* .קלָאפ ןפיוא ןעװעג רּפכמ ןּוא ,ךיורײװ
 יד ןּוא ;עקידעּבעל יד ןשיװצ ןּוא עטיוט יד ןשיװצ ןענַאטשעג
 ןּברָאטשעג ןענייז סָאװ יד ןּואי* .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא הפגמ
 ,טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנזיוט ןצרעפ ןעוװעג ןענייז ,הפגמ רעד ןיא
 .ןחרק טימ הׂשעמ רעד ןגעוו ןּברָאטשעג ןענייז סָאװ יד ץּוחַא
 ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,ןהשמ ּוצ טרעקענמּוא ךיז טָאה ןרהַא ןּואי*
 .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא הפנמ יד ןעוו ,דעֹומ-להֹוא

 ּוצ דער" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא**
 ןקעטש ּוצ ,ןקעטש ּוצ יז ןּופ םענ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ערעייז טול ןטשריפ ערעײז עלַא ןּופ ,זיוהרעטָאפ ַא ןּופ
 ּוטסלָאז ןעמָאנ סנכַאלטיא ;סנקעטש ףלעװצ ,רעזייהרעטָאפ
 ּוטסלָאז ןעמָאנ סנרהַא ןּוא;* .ןקעטש ןייז ףיוא ןּביירשפיוא
 לָאז ןקעטש ןייא םורָאװ ,יִוֵל ןּופ ןקעטש םעד ףיוא ןּביירשפיוא
 טסלָאז ןּוא* .רעזייהרעטָאפ ערעייז ןּופ טּפױה םעד רַאפ ןייז
 ךיא סָאװ ,ץעועג ןרַאפ ,דעֹומילהֹוא ןיא ןגײלקעװַא יז
 סָאװ ןַאמ רעד ,ןייז טעװ סע ןּוא" .ןטרָאד ךייַא ּוצ ךיז קעלּפטנַא
 ;ןצָארּפשפױא ןקעטש ןייז טעװ ,ןלײװרעדסױא םיא לעװ ךיא
 ןּופ ןעיירעלמרּומ יד רימ םּורַא ןּופ ןליטשנייַא לעװ ךיא ןּוא
 .ךייַא ןגעקַא ןעלמרּומ יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
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 עלַא ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערעג השמ טָאה;י
 ןכַאלטיא ןּופ ןקעטש ּוצ ןּבעגעג םיא ןּבָאה ןטשריפ ערעייז
 -רעטָאפ ערעייז טול ,טשריפ ןכַאלטיא ןּופ ןקעטש ּוצ ,טשריפ
 זיא ןענֹרהַא ןּופ ןקעטש רעד ןּוא ;סנקעטש ףלעווצ ,רעזייה
 טנײלעגקעװַא טָאה השמ ןּוא= .סנקעטש ערעייז ןשיווצ ןעוועג
 סע ןּוא= .ץעזעג ןּופ טלעצעג םעד ןיא ,טָאג רַאפ סנקעטש יד
 טלעצעג םעד ןיא ןעמּוקעג זיא השמ זַא ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא
 טָאה זיוה סיול רַאפ ןענֹרהַא ןּופ ןקעטש רעד טשרע ,ץעועג ןּופ
 טילּבעג ןּוא ,גנוצָארּפש טוָאלעגסױרַא ןּוא ,טצָארּפשעגפיױא
 ןגָארטעגסױרַא השמ טָאה* .ןעלדנַאמ טקיטייצעג ןּוא ,ץכַאילּב
 יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ּוצ טָאג רַאפ ןּופ סנקעטש עלַא
 .ןקעטש ןייז רעכַאלטיא ןעמונעג ןּוא ,טקוקעגרעּביא ןּבָאה

 ןקעטש סנרהַא םּוא רעק :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא=
 -רעדיװ יד ּוצ ןכיײצ ַא רַאפ ,גנוטיה ַא רַאפ ,ץעזעג ןרַאפ
 ערעײז ּוצ דנע ןַא ןכַאמ טסלָאז ידּכ ,רעדניק עקינעּפש
 טָאה* .ןּברַאטש טינ ןלָאז יז ןּוא ,רימ םּורַא ןעיירעלמרּומ
 טָאה ױזַא ,ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ יױזַא ;ןָאטעג סָאד השמ
 .ןָאטעג רע

 ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאהי
 רימ ןעייג עלַא ,רעטנּוא ןעייג רימ ,םּוא ןעמּוק רימ ,עז :ןגָאז
 ןּכשִמ םּוצ טנענעג סָאװ-טנענעג סָאװ רעכַאלטיא= .רעטנּוא
 ?ןעמּוקמּוא ןצנַאג ןיא רימ ןלעװ יצ ;טּברַאטש ,טָאג ןּופ

 ןּוא ןיז ענייד ןּוא ּוד :ןענֹרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ןדי
 דניז יד ןגָארט טלָאז ,ריד טימ רעטָאפ ןייד ןּופ זיוה סָאד

 ןגָארט טלָאז ריד טימ ןיז ענד ןּוא ּוד ןּוא ,"םוטקילײה םעד ןּופ
 םַאטש םעד ,רעדירּב ענייד ךיוא ןּואי .הנּוהּכ רעיא ןּופ דניז יד
 ןּוא ,ריד טימ ןענענעג ךַאמ ,רעטָאפ ןייד ןּופ טבש םעד ,יוֵל

 .םוטקילײה ןגעק ןעגנַאגַאּב ןרעוו סָאװ דניז יד רַאּפ תוירחַא יד -ה .ד *
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 ענייד ןּוא ּוד ןּוא ;ןענידַאּב ךיד ןּוא ,ריד ּוצ טפעהַאּב ןייז ןלָאז יז
 ןואי .ץעזעג ןּופ טלעצעג םעד רַאפ ןייז טלָאז ריד טימ ןיז
 ,טלעצעג ןצנַאג ןּופ גנוטיה יד ןּוא ,גנוטיה ןייד ןטיה ןלָאז יז
 ,ןענענעג טינ יז ןלָאז חּבומ םּוצ ןּוא םילּכ עקילײה יד ּוצ רעּבָא
 ןייז ןלָאז יז ןּוא* .ריא יא יז יא ,ןּברַאטש טינ ןלָאז יז ידּכ
 ןכַאלטיאייּב דעֹומ-להֹוא ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןּוא ,ריד ּוצ טפעהַאּב
 .ךייַא ּוצ ןענענעג טינ לָאז רעדמערפ ַא ןּוא ;טלעצעג ןּופ טסניד
 גנּוטיה יד ןּוא ,םוטקילײה ןּופ גנוטיה יד ןטיה טלָאז ריא ןּוא
 רעדניק יד ףיוא ןרָאצ ַא ןייז טינ רעמ לָאז סע ידּכ ,חּבומ ןּופ
 יד רעדירּב ערעייַא ןעמּונעג ּבָאה ,עז ,ךיא ןּוא" .לארׂשי ןּופ
 ןענייז הנּתמ ַא ְךייַא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּופ םיִיול
 .דעֹומ-להֹוא ןּופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ,טָאג רַאפ ןּבענעג יז
 ייּב הנּוהּכ רעײַא ןטיהּפָא טלָאז ריד טימ ןיז ענייד ןּוא ּוד ןּואי
 ןָאט ןּוא ,תֶכֹורְּפ ןּופ קינײװעניא ןּוא חּבומ ןּופ ךַאז רעכַאלטיא
 ןּוא ,הנּוהּכ יד ךייַא ךיא ּבינ הנּתמ ַא רַאפ טסניד ַא ;טסניד םעד
 .ןרעװ טיטעג לָאז ,טנענעג סָאװ ,רעדמערפ רעד
 ריד ּבָאה ,עז ,ךיא ןּוא :ןענֹרהַא ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי 2
 עטקילײהעג עלַא ןּופ ;ןעננּודײשּפָא עניימ ןּופ גנוטיה יד ןּבעגעג
 ַא רַאפ ןּבעגעג יז ךיא ּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןכַאז
 .טכער ןקיּביײא ןַא רַאפ רעדניק ענייד ּוצ ןּוא ריד ּוצ קלח
 ןּופ ,ןטײקילײה עטסקילײה יד ןּופ ריד ּוצ ןרעהעג לָאז סָאד'
 דייּפש ערעייז עלַא ןּופ ,תונּברק ערעיײז עלַא :רעפּפָארעײפ יד
 עלַא ןּופ ןּוא ,רעפּפָאדנז ערעיײז עלַא ןּופ ןּוא ,רעפּפָא
 עטסקילײה ַא ;רימ ּוצ ּפָא ןלָאצ יז סָאװ ,רעפּפָאדלוש ערעייז
 ןיא" .רעדניק ענייד רַאפ ןּוא ריד רַאפ ,סָאד זיא טייקיליײה
 ןױשרַאּפסנַאמ רעכַאלטיא ;ןסע סע ּוטסלָאז טרָא ןטסקילײה ַא
 סָאד ןּואי .ריד רַאפ ןייז סע לָאז קילײה ;ןסע סע געמ
 עלַא ייּב ּבָאנ רעייז ןּופ גנודײשּפָא יד :ריד ּוצ טרעהעג
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 יז ךיא ּבָאה ריד ּוצ ; לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעננוּבײהפיוא
 רַאפ ,ריד טימ רעטכעט ענייד ּוצ ןּוא ןיז ענייד ּוצ ןּוא ,ןּבעגעג
 געמ זיוה ןייד ןיא ןייר זיא סָאװ רעכַאלטיא ;טכער ןקיּביײא ןַא
 ןופ עטסעּב סָאדלַא ןּוא ,לייא ןּופ עטסעּב סָאדלַא* .ןסע סע
 סָאד ,טָאג ּוצ ןּביג יז סָאװ ןּופרעד עטשרע סָאד ,האּובּת ןּוא ןיוו

 ןיא סָאװ ץלַא ןּופ עקיטייצטשרע יד:* .ריד ּוצ ןּבעגעג ךיא ּבָאה -
 ;ריד ּוצ ןרעהעג ןלָאז ,טָאג ּוצ ןעננערּב יז סָאװ ,דנַאל רעייז
 עכַאלטיא'* .ןסע סע געמ זיוה ןייד ןיא ןייר זיא סָאװ רעכַאלטיא
 סכַאלטיא* .ריד ּוצ ןרעהעג לָאז לארׂשי ןיא ךַאז-םרח
 סָאװ שינעפעשַאּב רעדעװטעי ןּופ ,טכַארט םעד טנפע סָאװ
 לָאז ,המהּב ַא ןּופ ןּוא ןשטנעמ ַא ןּופ ,טָאג ּוצ טננערּב עמ
 ןזיילסיוא ןוָאל ּוטסלָאז ןויײלסױא רעּבָא ;ריד ּוצ ןרעהעג
 רענײרמּוא ןַא ןּופ רוָכֹּב םעד ךיוא ;ןשטנעמ ַא ןּופ רוָכּב םעד
 ַא ןּופ-זיילסיוא רעייז ןּוא* .ןויילסױא ןזָאל ּוטסלָאז המהּב
 ,גנּוצַאש ןייד טול ןייז לָאז-ןזיילסיוא ןזָאל ּוטסלָאז טלַא שדֹוח
 קיצנַאװצ זיא סָאד ,לקָש ןקילײה ןפיוא ,רעּבליז לקָש ףניפ
 ,סּפעש ַא ןּופ רוָכּב ַא רעדָא ,דניר ַא ןּופ רוָכּב ַא רעּבָא* .הֶרָג
 ייֵז ;ןזיילסױא ןזָאל טינ ּוטסרָאט ,גיצ ַא ןּופ רוָכּב ַא רעדָא
 ןּוא ,חּבומ ןפיוא ןעננערּפש ּוטסלָאז טּולּב רעייז .קילײה ןענייז
 ַא רַאפ ,רעפּפָארעײּפ ַא רַאפ ןפמעד ּוטסלָאז סטעפ רעיײז
 ;ריד ּוצ ןרעהעג לָאז שיילפ רעייז ןּוא-* .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג
 רעטכער רעד יװ יױזַא ןּוא ,גנּוּביהפיוא ןּופ טסּורּב יד יװ ױזַא
 יד ןּופ ןעננּודײשּפָא עלַא"* + .ריד ּוצ ןרעהעג סע לָאז ,לקנעש
 ,טָאג ּוצ ּפָא ןדייש לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ ןכַאז עקיליײה
 רעטכעט ענייד ּוצ ןּוא ןיז ענייד ּוצ ןּוא ריד ּוצ ןּבעגעג ךיא ּבָאה
 ץלַאז ןּופ דנּוּב רעקיּבייא ןַא ;טכער ןקיּביײא ןַא רַאפ ,ריד טימ
 -  .דיד טימ ןעמָאז ןייד ןּוא ריד ,טָאנ רַאפ סָאד זיא

 ּוטסלָאז דנַאל רעייז ןיא :ןענֹרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
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 ךיא ;ײז ןשיװצ ןּבָאה טינ ּוטסלָאז קלח ןייק ןּוא ,ןּברַא טינ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ הלחנ ןייד ןּוא קלח ןייד ןיּב
 רעדעװטעי ןּבעגעג ךיא ּבָאה ,עז ,יול ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּואיי
 יז סָאװ טסניד רעיײז רַאפ ,ּברַא ןַא רַאפ לארׂשי ןיא רׂשעמ
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא= .דעֹומ-להֹוא ןּופ טסניד םעד ,ןעניד
 ןוא אטח ַא ןגָארט ּוצ ,דעֹומילהֹוא םּוצ ןענענעג טינ רעמ ןלָאז
 ןּופ טסניד םעד ןעניד לָאז רע ,יוֵל רעד טרעיינ= .ןּברַאטש
 ץעזעג קיּבייא ןַא ;'דניז רעייז ןנָארט ןלָאז יז ןּוא ;דעֹומ-להֹוא
 ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיוצ ןּוא .תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא
 רעדניק יד ןּופ רׂשעמ םעד םורָאװ=* .גנּוּברַא ןייק ןּברַא טינ יז
 ,טָאג ּוצ גנודײשּפָא ןַא רַאפ ּפָא ןדייש יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ
 ךיא ּבָאה םּורד ;גנוּברַא ןַא רַאפ םיִיול יד ּוצ ןּבעגעג ךיא ּבָאה
 ןּברַא טינ יז ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיוװצ :טגָאזעג יז ןגעוו
 .גנּוּברַא ןייק

 ּוצ ןּוא* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא=
 ןעמענ טעװ ריא זַא :ײז ּוצ ןגָאז ןּוא ,ןדער ּוטסלָאז םיִַיול יד
 ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ רׂשעמ םעד לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןופרעד ןדײשּפָא ריא טלָאז ,גנוּברַא רעײַא רַאפ יז ןּופ ןּבעגעג
 רעייַא ןּוא" .רׂשעמ םעד ןּופ רׂשעמ ,טָאג ּוצ גנּודײשּפָא ןַא
 ןסיוא האּובּת יד יװ יװַא ןרעװ טנכערעג ךייַא טעװ גנודײשּפָא
 ךיוא ריא טלָאז ױזַא= .רעטלעק ןסיוא עפֶש יד יװ ןּוא ,רעייש
 ,סרׂשעמ ערעיײַא עלַא ןּופ טָאג ןּופ גנודײשּפָא יד ןדײשּפָא
 טלָאז ריא ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ טעװ ריא סָאװ
 ןופי .ןהֹּכ םעד ןרהַא ּוצ טָאג ןּופ גנודײשּפָא יד ןּופרעד ןּבעג
 עצנַאג יד ןדײשּפָא ריא טלָאז ןּבעגעג ְךייַא טרעװ סָאװ ץלַא
 עקיליײה סָאד ,ןּופרעד ןטסעּב םעלַא ןּופ ,טָאג ןּופ גנּודײשּפָא
 םעד ןּופ ּפָא טדייש ריא זַא :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא" .םעד ןּופ
 ױזַא םיִיול יד ןרעװ טנכערעג סע לָאז ,ןופרעד עטסעּב סָאד

 יטסניד רעייז רַאפ תוירחַא יד יה .ד *
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 ןּופ גָארטניַא רעד יװ ױזַא ןּוא ,רעייש ןּופ גָארטניַא רעד יװ
 ריא ,טרָא רעדעװטעי ןיא ןסע סע טנעמ ריא ןּוא* .רעטלעק
 רעײַא רַאפ ןיול ַא ךייַא זיא סָאד םורָאװ ,טניזעגזיוה רעייַא ןּוא
 םעד ןגעוו ןגָארט טינ טעװ ריא ןּוא* .דעֹומ-להֹוא ןיא טסניד
 .ןופרעד עטסעּב סָאד םעד ןּופ ּפָא טדייש ריא ןעוו ,דניז ַא
 רעדניק יד ןּופ ןטייקילײה יד ןכעוװשרַאפ טינ טלָאז ריא ןּוא
 .ןּברַאטש טינ טלָאז ריא ידּכ ,לארׂשי ןּופ

 תֹקָח
 ױזַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי ןֿמֹי

 :ןגָאז .ּוצ
 טָאה טָאג סָאװ ,הרֹוּת רעד ןּופ ץעזעג סָאד ויא סָאדי

 ריד ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דער :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב
 ,םּומ ןייק ָאטינ זיא ריא ןיא סָאװ ,עצנַאג ַא ,ּוק עטיור ַא ןעגנערּב
 ןּבעג יז טלָאז ריא ןּוא* .ךָאי ןייק ףױרַא טינ זיא ריא ףיוא סָאװ
 ןּוא ,רענַאל ןסיוא ןריפסיורַא יז לָאז עמ ןּוא ,ןהֹּכ םעד רֶזָעלֶא ּוצ
 ריא ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד רֶזָעלֶא ןּוא* .םיא רַאפ ןטכעש יז
 רעד ןגעקַא טּולּב ריא ןּופ ןצירּפש ןּוא ,רעגניפ ןייז טימ טּולּב
 -רַאפ לָאז עמ ןּוא* .לָאמ ןּביז דעֹומ-להֹוא ןּופ טייזרעדָאפ
 ןוא שיילפ ריא ןּוא לעפ ריא ;ןגױא ענייז רַאפ ּוק יד ןענערּב
 ןהֹּכ רעד ןּוא" .ןענערּברַאפ ןעמ לָאז טסימ ריא טימ טּולּב ריא
 ,טיורלימרעוװ ןּוא ,זָארג-בֹוזַא ןּוא ,ץלָאהרעדעצ ןעמענ לָאז
 רעד ןּואי .ּוק רעד ןּופ גנּונערּברַאפ רעד ןיא ןפרַאװנײרַא ןּוא
 ,רעסַאװ ןיא ּבײל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז ןהֹּכ
 ןהֹּכ רעד ןּוא ;רעגַאל ןיא ןעמּוקנײרַא רע געמ ךָאנרעד ןּוא
 ,יז טנערּברַאּפ סָאװ רעד ךיוא* .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז לָאז
 ןיא ּבײל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעסַאװ ןיא רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז
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 לָאז ןַאמ רענייר ַא ןּוא .טנװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ
 רענַאל ןסיוא ןגײלקעװַא ןּוא ,ּוק רעד ןּופ שַא יד ןעלמַאזפיוא
 הדע רעד רַאפ ןרעוװ ןטלַאהעג לָאז סע ןּוא ;טרָא םענייר ַא ןיא
 -קינייר ַא ;רעסַאװגנערּפש רַאפ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 רעד ןּופ שַא יד ףיוא טלמַאז סָאװ רעד ןּואי* .סָאד ויא רעפּפָא
 ןוא .טנוװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,ּוק
 תל םעד רַאפ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןייז לָאז סע
 .ץעזעג ןקיּבײא ןַא רַאפ ,יײז ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ

 ןטיוט זיא סע רעסָאװ ןָא ,תמ ַא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעדיי
 ךיז לָאז רע* .געט ןּביז ןיירמּוא ןייז לָאז ,ןשטנעמ ַא ןּופ ּבייל
 ןּוא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד ןפיוא טימרעד ןקינײר
 ָאט ןטירד ןפיוא ןקינײר טינ ךיז טעװ רע ּביא ןּוא ;ןייר ןרעוו
 רעכַאלטיאי* .ןייר ןרעװ טינ רע לָאז ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא
 סָאװ ןשטנעמ ַא ןּופ ּבייל םעד ןָא ,תמ ַא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ
 גנּואּור יד רע טָאה ,ןקינײר טינ ךיז טעװ רע ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא
 ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ןּוא ,טקינײרמּוארַאפ טָאג ןּופ
 טננערּפשעג טינ םיא ףיוא זיא רעסַאװננערּפש זַא ;לארׂשי ןּופ
 ףיוא ךָאנ זיא טייקניירמּוא ןייז ;ןיירמּוא ןייז רע לָאז ,ןרָאװענ
 : .םיא

 ַא ןיא ןּברַאטש טעװ שטנעמ ַא זַא :ןיד רעד זיא סָאד*
 סָאװ ץלַא ןּוא ,טלעצעג ןיא טמּוק סָאװ רעכַאלטיא לָאז ,טלעצעג
 ענעפָא רעדעװטעי ןּוא* .געט ןּביז ןיירמּוא ןייז ,טלעצעג ןיא
 -מּוא זיא ,לקעד טרינשעגמּורַא ןַא ָאטינ זיא ריא ףיוא סָאװ ,ילּכ
 ןפיוא ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ רעכַאלטיא ןּוא* .ןייר
 ַא ןָא רעדָא ,דרעװש ַא ןּופ םענעגָאלשרעד ַא ןָא דלעפ
 ,רבק ַא ןָא רעדָא ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןייּב ַא ןָא רעדָא ,םענעּברָאטשעג
 םעד רַאפ ןעמענ לָאז עמ ןּואי .געט ןּביז ןיירמּוא ןייז לָאז
 ,רעפּפָאקינײר ןטנערּברַאפ םעד ןּופ ׁשַא רעד ןּופ םעניירמּוא
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 ןוא* .ילּכ ַא ןיא רעסַאװ עקידעּבעל ףיורעד ןסינפױרַא ןּוא
 םעד ןיא ןעקנּוטנײַא ןּוא ,זָארג-בֹוזַא ןעמענ לָאז ןַאמ רענייר ַא
 ןּוא ,םילּכ עלַא ףיוא ןּוא ,טלעצעג ןפיוא ןצירּפש ןּוא ,רעסַאװ
 סָאװ םעד ףיוא ןּוא ,ןעװעג ןטרָאד ןענייז סָאװ תושפנ יד ףיוא
 ,םענעגָאלשרעד םעד ןָא רעדָא ,ןייּב םעד ןָא טרירעגנָא ךיז טָאה
 ןּואי .רבק םעד ןָא רעדָא ,םענעּברָאטשעג םעד ןָא רעדָא
 ןפיוא םעניײרמּוא םעד ףיוא ןצירּפש לָאז ןייר זיא סָאװ רעד
 ןקינייר םיא לָאז רע ןּוא ;נָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד
 ךיז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז רע ןּוא ;גָאט ןטעּבז ןפיוא
 שטנעמ ַא זַא ןּוא" .טנוװָא ןיא ןייר ןרעוװ ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב
 -רַאפ לעז ענעי לָאז ,ןקינײר טינ ךיז טעװ ןּוא ,ןיירמּוא ןייז טעװ
 ןּופ םּוטקילײה סָאד םורָאװ ,הדע רעד ןשיווצ ןּופ ןרעװ ןטינש
 םיא ףיוא זיא רעסַאװגנערּפש ;טקינײרמוארַאפ רע טָאה טָאג
 יז לָאז סע ןּוא** .ןיירמּוא רע זיא ,ןרָאװעג טגנערּפשעג טינ
 סָאד טצירּפש סָאװ רעד ןּוא .ץעזעג ןקיּביײא ןַא רַאפ ןייז
 טריר סָאװ רעד ןּוא ;רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,רעסַאװגנערּפש
 .טנװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז לָאז ,רעסַאװגנערּפש םעד ןָא ןָא ךיז
 לָאז ,םעד ןָא ןרירנָא ךיז טעװ רעניירמּוא רעד סָאװ ץלַא ןּוא
 לָאז ,ןָא םיא ןָא ךיז טריר סָאװ שטנעמ רעד ןּוא ;ןיײרמּוא ןייז
 .טנוװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז

 ןעמוקעג ןענייז ,הדע עצנַאג יד ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ר
 ןסעזעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא ;שדֹוח ןטשרע ןיא ,ןִצ רּבדמ ןיא

 ןטרָאד זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא םירמ ןּוא ;שֵדָק ןיא
 .ןרָאװעג ןּבָארנַאּב

 ןּבָאה יז ןּוא ,רעסַאװ ןייק טַאהעג טינ טָאה הדע יד ןּוא;
 סָאד ןּוא* .ןענֹרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמַאזעגנייַא ךיז
 ױזַא ,טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןהשמ טימ טגירקעג ךיז טָאה קלָאפ
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 ערעודנּוא ןעװ ,ןעמּוקענמּוא רימ ןטלָאװ יַאװלה :ןגָאז ּוצ
 ריא טָאה סָאװ ךָאנ ןּוא* !טָאג רַאפ ןעמּוקעגמּוא ןענייז רעדירּב
 ןּוא רימ זַא ,רּבדמ ןקיזָאדמעד ןיא טָאג ןּופ הדע יד טכַארּבעג
 ריא טָאה סָאװ ךָאנ ןּוא* ?ןּברַאטשסױא ָאד ןלָאז יפ רעזדנוא
 "מעד ןיא ןעגנערּב ּוצ ודנּוא ,םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבענפיױא זדנּוא
 רעדָא ,ןעמָאז ןּופ טרָא ןַא טינ זיא סָאװ ,טרָא ןטכעלש ןקיזָאד
 רעסַאװ ּוװ ןּוא ,ןעמיורגלימ רעדָא ,ןקָאטשנײװ רעדָא ,ןגייפ
 ?ָאטיג זיא ןעקנירט םּוצ

 הדע רעד רַאפ ןּופ ןעגנַאגענקעװַא ןרהַא ןּוא השמ ןענייז'
 רעייז ףיוא ןלַאפעג ןענייז יז ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ
 טָאג ןּואי .ײז ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןּוא ;םינּפ
 ןוא ,ןקעטש םעד םעני :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה
 טלָאז ריא ןּוא ,רעדּורּב ןייד ןרהַא ןּוא וד ,הדע יד ןייא למַאז
 ןּבעגסױרַא לָאז רע זַא ,ןגױא ערעיײז רַאפ ולעפ םּוצ ןדער
 ,ולעפ ןּופ רעסַאװ ןעיצסױרַא יז טסעוו ןּוא ;רעסַאװ ךיז ןּופ
 ןעמּונעג השמ טָאה' .יפ רעייז ןּוא הדע יד ןעקנירטנָא טסעוו ןּוא
 .ןלױפַאּב םיא טָאה רע יװ יװַא ,טָאג רַאפ ןּופ ןקעטש םעד
 םעד רַאפ הדע יד טלמַאזעגניַא ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ ןּואי*
 ריא ,טשרָאקַא טרעה :טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ולעפ
 -סױרַא ךייַא זלעפ ןקיזָאדמעד ןּופ רימ ןלָאז ,רעקינעּפשרעדיװ
 ןוא ,טנַאה ןייז ןּבױהעגפױא טָאה השמ ןּואי ?רעסַאװ ןעיצ
 סע ןּוא ,לָאמ ײװצ ןקעטש ןייז טימ זלעפ םעד ןגָאלשעג טָאה
 ןּבָאה יפ רעייז ןּוא הדע יד ןּוא ,רעסַאװ ךס ַא סױרַא זיא
 ליײוו :ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי* .ןעקנורטעג
 ןגיוא יד רַאפ ןקילײה ּוצ ךימ ,רימ ןיא טּביױלנעג טינ טָאה ריא
 יד ןעגנערּב טינ ריא טעװ םּורד ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 סָאד* .ןּבעגעג יז ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא הדע עקיזָאד
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוװ הָביִרמ ןּופ רעסַאװ סָאד זיא

 .גירק *
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 .ייז ןשיווצ ןרָאװעג טקילײהעג זיא רע ןּוא ,טָאג ןגעקא טנירקעג

 ןּופ ךלמ םעד ּוצ שֵדְק ןּופ םיחּולש טקישעג טָאה השמ ןּואי*
 שינרעטַאמידלַא טסיײװ ּוד :לארׂשי רעדּורּב ןייד טגָאז ױזַא:םֹודָא
 ןּבָאה ןרעטלע ערעודנוא יװ** ;ןפָארטעג טָאה ודנּוא סָאװ
 ליפ םִיַרצִמ ןיא ןסעזעג ןענייז רימ ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק טרעדינעג
 ערעודנוא ןּוא ודנּוא ןָאטעג סטכעלש ןּבָאה םירצמ יד ןּוא ,געט
 טרעהעג טָאה רע ןּוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה רימ ןּואי* ;ןרעטלע
 -סורַא ודנוא ןּוא ,ךאלמ ַא טקישעג טָאה ןּוא ,לוק רעודנוא
 םייּב טָאטש ַא ,ׁשֵדְק ןיא רימ ןענייז טָא ןּוא ;םִיַרצִמ ןּופ ןגיוצעג
 ןייגכרּוד ,ךיד טעּב ךיא ,זדנּוא זָאל .קרַאמעג ןייד ןּופ קע
 רעדָא דלעפ ַא ךרוד ןיינכרוד טינ ןלעװ רימ ;דנַאל ןייד ךרּוד
 ןופ רעסַאװ ןעקנירט טינ ןלעװ רימ ןּוא ,ןטרָאנײװ ַא ךרוד
 ךיז ןלעװ רימ ;ןייג רימ ןלעװ געוװ סכלמ םעד ףיוא ;םענּורּב ַא
 ןייגכרּוד ןלעװ רימ ןענַאװ ויּב ,סקניל רעדָא סטכער ןגײנּפָא טינ
 ןיינכרּוד טינ טסלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ םֹודָא טָאה* .קרַאמעג ןייד
 ןגעקַא ןײגסױרַא ךיא לעװ דרעװש ןטימ םורָאװ ,רימ ךרּוד
 געוו ןפיוא :טנָאזעג םיא ּוצ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה** .ריד
 ךיא ,רעסַאװ ןייד ןעקנירט ןלעװ רימ זַא ןּוא ,ןייג רימ ןלעװ
 ךָאד זיא סע ;רַאפרעד טלָאצעג ןּבעג ךיא לעװ ,יפ עניימ ןּוא
 רע טָאה" .סיפ עניימ ףיוא ןייגכרוד זיולּב ךימָאל ;טשינרָאג
 ןעננַאנעגסױרַא זיא םֹודֶא ןּוא .ןיינכרּוד טינ טסנעק ּוד :טגָאזעג
 .טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןּוא ,קלָאפ ליפ טימ םיא ןגעקַא
 ןייז ךרּוד ןייגכרּוד לארׂשי ןזָאל טלָאװעג טינ טָאה םֹודָא ןּוא=
 .םיא ןּופ טגײנעגּפָא ךיז טָאה לארׂשי ןּוא ,קרַאמעג

 ןּופ רעדניק יד ןּוא ;שַדָק ןּופ ןגױצעגקעװַא ןּבָאה יז ןּואי
 .רֹוה גרַאּב םּוצ ןעמּוקעגנָא ןענייז ,הדע עצנַאג יד ,לארׂשי
 ,רֹוה גרַאּב ןפיוא ןענֹררַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא
 ןרהַא לָאז* ;ןגָאז ּוצ יװַא ,םֹודָא דנַאל ןּופ קרַאמעג םייּב
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 ןעמּוק טינ טעװ רע םורָאװ ;קלָאפ ןייז ּוצ ןרעװ טלמַאזעגניַא
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא
 םיּב לױמ ןיימ טקינעּפשרעדיװ טָאה ריא סָאװ רַאפרעד
 גנערּב ןּוא ,ןרֶזֶעלָא ןּוז ןייז ןּוא ןענרהַא םענ* .הָבירמ ןּופ רעסַאװ
 ,רעדיײלק ענייז ןענֹרהַא סיוא ּוט ןּוא' ;רֹוה גרַאּב ןפיוא ףױרַא יז
 טלמַאזעגנייַא לָאז ןרהַא ןּוא ;ןרֶוֶעלֶא ןּוז ןייז ןָא יז ּוט ןּוא
 טָאג יװ יװַא ןָאטעג השֹמ טָאהײ .ןטרָאד ןּברַאטש ןּוא ןרעו
 ,רֹוה גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז יז ןּוא ;ןלױפַאּב טָאה
 -סיוא טָאה הׁשֹמ ןּוא* .הדע רעצנַאג רעד ןּופ ןגיוא יד רַאפ
 ןּוז ןייז ןָאטעגנָא יז טָאה ןּוא ,רעדיילק ענייז ןענֹרהַא ןָאטעג
 .גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא ןרהַא ןּוא .ןרָזֲעלֶא
 ןוא=  .גרַאּב ןּופ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה רֶזָעלֶא ןּוא השמ ןּוא
 סָאד ןּוא ;ןעגנַאגרַאפ זיא ןרהַא וַא ןעזעג טָאה הדע עצנַאג יד
 .געט קיסיירד ןענֹרהַא טנײװַאּב טָאה לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג

 רעניֹוװַאּב רעד ,דָרֵע ןּופ ךלמ רעד ,יִנֲעַנּכ רעד ןּואי אר
 ףיוא ןעמּוקעננָא זיא לארׂשי זַא טרעהעג טָאה ,םורָד ןּופ

 טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא ,םירָתַא ןּופ געװ םעד
 רדנ ַא לארׂשי טָאה* .ענעגנַאפעג יז ןּופ ןעננַאפעג ןּוא ,לארשי
 -סָאד ןּבעג ּוטסעװ ןּבעג ּביוא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ ןָאטעג
 טעטש ערעייז ןכַאמ ךיא לעװ ,טנַאה ןיימ ןיא קלָאפ עקיזָאד
 ןוא ,לארׂשי ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ טָאה טָאג ןּוא* .םרח
 יז טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא ,ינֲענּכ םעד ןּבענעגרעּביא טָאה רע
 ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה עמ ןּוא .םרח טעטש ערעיײז ןּוא
 .הָמֹרָח ,טרָא םעד

 ,ףוס-םי ןּופ געוו ןפיוא רֹוה גרַאּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא!
 קלָאפ םעד ןּופ לעז יד ןּוא ,םֹודֶא דנַאל םעד םּורַא ןייג ּוצ ידּכ
 טָאה קלָאפ סָאד ןּואי .געװ ןּופ קידלּודענמּוא ןרָאװעג זיא
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 זדנּוא ריא טָאה סָאװ ךָאנ :ןהשמ ןגעקַא ןּוא טָאג ןגעקַא טדערעג
 ?רּבדמ רעד ןיא ןּברַאטש ּוצ םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעופױא
 ןּוא ,ָאטינ זיא רעסַאװ ןייק ןּוא ,ָאטינ זיא טיורּב ןייק םורָאװ
 טָאה" .ויּפש רעקיטשינ רעד טימ ךיז טלקע לעז רעודנּוא
 ןּבָאה יז ןּוא ,ןעגנַאלש עקידרעייפ קלָאפ ןפיוא טקישעגנָא טָאג
 ןּופ קלָאפ ךס ַא ןּברָאטשעג זיא סע ןּוא ,קלָאפ סָאד ןסיּבעג
 ןּבָאה יז ןּוא ,ןהשמ ּוצ ןעמוקעג קלָאפ סָאד ויא* לארׂשי
 ןגעקַא טדערעג ןּבָאה רימ סָאװ טקידניזעג ןּבָאה רימ :טגָאזעג
 ןופ ןָאטּפָא לָאז רע ,טָאג ּוצ ללּפתמ יז ;ריד ןגעקַא ןּוא טָאג
 .קלָאפ ןרַאפ ןעװעג ללּפתמ השמ טָאה .ןעגנַאלש יד זדנּוא
 ,גנַאלש עקידרעייפ ַא ריד ךַאמ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 סָאװ רעכַאלטיא ,ןייז טעװ סע ןּוא ;גנַאטש ַא ףיוא ףױרַא יז ּוט ןּוא
 השמ טָאה" .ןּבעל ןּביײלּב טעװ ןּוא ,ןעז יז טעװ ,ןסיּבעג טרעו
 ַא ףיוא ןָאטענפױרַא יז טָאה ןּוא ,גנַאלש ענרעּפּוק ַא טכַאמעג
 יװַא ,ןסיּבעג ןצימע טָאה גנַאלש ַא זַא ,ןעוװעג זיא סע ןּוא ;גנַאטש
 זיא ןּוא ,גנַאלש רענרעּפוק רעד ףיוא ןָאטעג קּוק ַא רע טָאה
 | .ןּבעל ןּבילּבעג

 טּורעג ןּוא ,ןגױצענקעװַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי"
 ןיא טּורעג ןּוא ,תֹובֹוא ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא** .תֹובֹוא ןיא
 .גנַאנפיואנוז ןגעקַא ,בָאֹומ רַאפ סָאװ רּבדמ םעד ןיא ,םירָבַעיייְצ
 ןופ= .דֶרֶז לָאט ןיא טּורעג ןּוא ,ןגיוצעג יז ןּבָאה ןטרָאד ןּופיי
 ןֹונרַא טייז רענעי ףיוא טּורעג ןּוא ,ןגיוצעג יז ןּבָאה ןטרָאד
 ;ירֹומָא ןּופ קרַאמעג םעד ןּופ סױרַא טייג סָאװ ,רּבדמ ןיא סָאװ
 ןּוא בָאֹומ ןשיװצ ,בָאֹומ ןּופ קרַאמעג רעד זיא ןֹונרַא םורָאװ
 ןּופ ךּוּב םעד ןיא טגָאזעג טרעװ םּורדי* .ירֹומֶא םעד ןשיװצ
 :טָאג ןּופ תומחלמ יד

 ,הָפּוס ןיא בֵהְו
 ,ןֹונרַא ןּופ ןלָאט יד ןּוא
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 ,ןלָאט יד ןּופ גנַאוּפָארַא םעד ןּוא'*
 ,רֶע ןּופ גנּוניֹוװ רעד ּוצ ךיז טניינ סָאװ
 .בָאֹומ ןּופ קרַאמעג ןָא ךיז טנעל ןּוא

 טָאג ּוװ ,םענּורּב רעד זיא סָאד ."רַאּב ןייק ןטרָאד ןּופ ןּוא*י
 לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ סָאד ןייַא למַאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה
 "סָאד ןעננוזעג לארׂשי טָאה לָאמסנעד" .רעסַאװ ןּבעג יז
 :גנַאזעג עקיזָאד

 --םיא ּוצ טנניז-םענּורּב ,ףױרַא לעװק
 ,ןרַאה םיא ןּבָאה ןּבָארנעג סָאװ םענּורּב רעד'*

 ,קלָאפ ןּופ ןטשריפ ןּבָאה טקַאהעגסיױא םיא
 | .סנקעטש ערעייז טימ ,רעטּפעצ ןטימ

 ןּופ ןּוא ,לָאילחַנ ןייק הָנָּמַמ ןּופ ןּואי* ;הָנָּתַמ ןייק רּבדמ ןּופ ןּוא
 דלעפ ןיא סָאװ לָאט םעד ּוצ תֹומָּב ןּופ ןּוא*' ;תֹומָּב ןייק לָאילחַנ
 רעד ףיוא ּפָארַא טקּוק סָאװ ,הָנסַּפ ןּופ ץיּפש םייּב ,בָאֹומ ןּופ
 .עטסיוו

 ךלמ םעד ןֹוחיס ּוצ םיחולש טקישעג טָאה לארׂשי ןּוא'י
 ;דנַאל ןייד ךרּוד ןייגכרּוד ךימָאל* :ןנָאז ּוצ יװַא ,ירֹומָא ןּופ
 ;ןטרָאגנײװ ַא ןיא רעדָא דלעפ ַא ןיא ןגײנּפָא טינ ךיז ןלעװ רימ
 סכלמ םעד ףיוא ;םענּורּב ַא ןּופ רעסַאװ ןעקנירט טינ ןלעװ רימ
 .קרַאמעג ןייד ןייגכרּוד ןלעװ רימ ןענַאװ זיּב ,ןייג רימ ןלעװ געוו
 ןייז ךרּוד ןייגכרּוד לארׂשי טוָאלעג טינ טָאה ןֹוחיס רעּבָא
 זיא ןּוא ,קלָאפ ץנַאג ןייז טלמַאזעגנייַא טָאה ןֹוחיִס ןּוא ,קרַאמענ
 ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,רּבדמ םּוצ לארׂשי ןנעקַא ןעגנַאגעגסױרַא
 ןוא* .לארׂשי טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא ,ץֵהֵי ןייק
 נייַא ןּוא ,דרעוװש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג םיא טָאה לארׂשי
 ;ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ויּב ,קֹוּבַי זיּב ןֹונרַא ןּופ דנַאל ןייז ןעמּונעג
 ןעװעג זיא ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ קרַאמעג רעד םורָאװ
 ,טעטש עקיױָאדיד עלַא ןעמּונעגּוצ טָאה לארׂשי ןּוא= .קרַאטש

 יםענורב *
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 ןיא ,ירֹומֶא ןּופ טעטש עלַא ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה לארׂשי ןּוא
 ןֹוּבשֶח םורָאװ* .טעטשרעטכעט עריא עלַא ןיא ןּוא ,ןֹוּבשֶח
 טָאה סָאװ ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ןּופ טָאטש יד ןעװעג זיא
 ןּוא ,בָאֹומ ןּופ ךלמ ןקידרעירפ םעד טימ ןטלַאהעג המחלמ
 .ןֹונרַא זיּב ,טנַאה ןייז ןּופ דנַאל ץנַאג ןייז ןעמּונעגקעװַא טָאה
 :רעגָאזכּורּפש יד ןגָאז םּורדיי

 !ןֹוּבשֶח ןייק טמּוק
 טלעטשענפיוא ןּוא טיוּבעג
 !ןֹוחיס ןּופ טָאטש יד ןרעװ לָאז
 ןֹוּבשֶח ןּופ סױרַא זיא רעייפ ַא םורָאװ=

 ;ןֹוחיס ןּופ טָאטש רעד ןּופ םַאלפ ַא
 ,בָאֹומ ןּופ רֶע טרעצרַאפ טָאה יז
 .ןֹונרַא ןּופ ןכייה יד ןּופ ןרַאה יד
 !בָאֹומ ,ריד ּוצ ײװײ

 !ׁשֹומּכ ןּופ קלָאפ ,ּוטסיּב ןרָאלרַאפ
 ,ענענורטנַא ןיז ענייז ןרעװ טוָאלעג טָאה רע
 טפַאשנעגנַאפעג ןיא רעטכעט ענייז ןּוא
 .ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ּוצ
 ;ןסָאשעצ יז ןּבָאה רימ ןּואי

 ;ןֹוביד זיּב ןֹוּבשֶח זיא ןרָאלרַאפ
 טסיװרַאפ ןּבָאה רימ ןּוא
 .אָבדיִמ זיּב סָאװ חַפֹונ זיּב

 .ירֹומָא םעד ןּופ דנַאל ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה לארׂשי ןּואי
 ןעגנוװצַאּב ןּבָאה יז ןּוא ,רֵזְעַי ןקוקסיוא טקישעג טָאה השמ ןּוא
 סָאװ ירֹומֶא םעד ןּבירטרַאפ ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא
 ןענייז ןּוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה יז ןּוא= .ןעװעג ןטרָאד זיא
 רעד גֹוע ןעגנַאגעגסױרַא זיא ;ןֶשָּב ןּופ געוו ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא
 המחלמ ףיוא ,קלָאפ ןצנַאג ןייז טימ רע ,יײז ןנעקַא ןֶשֶּב ןּופ ךלמ
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 אֵרֹומ טינ טסלָאז :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאנ טָאה-* .יִעָרדֶא ןייק
 םיא ןּבעגעג ךיא ּבָאה טנַאה ןייד ןיא םורָאװ ,םיא רַאפ ןּבָאה
 ױזַא ,םיא ּוצ ןָאט טסעוו ןּוא ,דנַאל ןייז ןּוא קלָאפ ןצנַאג ןייז טימ
 זיא סָאװ ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיִס ּוצ ןָאטעג טסָאה ּוד יװ
 ןיז ענייז טימ םיא ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא= .ןֹוּבשֶח ןיא ןסעזעג
 ןּוא ;בילּברעּביא ןַא ןזָאל ּוצ טינ םיא ויּב ,קלָאפ ןצנַאג ןייז ןּוא
 .דנַאל ןייז טּברַאעג ןּבָאה יז
 ןוא ,ןגױצעגקעװַא ןּבָאה לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ךר

 טייז רענעי ףיוא , בָאֹומ מנ ןופ ןענולּפ יד ןיא טּורעג ןּבָאה
 .וחירי ייּב ןדרַי

 קלָּב
 לארׂשי סָאװ ץלַא ןעזעג טָאה ןרֹוּפִצ ןּופ ןּוז רעד קָלָּב ןּוא?

 ןקָארשרעד רעייז ךיז טָאה בָאֹומ ןּוא* .ירֹומֶא םּוצ ןָאטעג טָאה
 ןעװעג זיא בָאֹומ ןּוא ,ליפ ןעוועג ןענייז יז לי ,קלָאפ םעד רַאפ
 טגָאועג בָאֹומ טָאה* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ טסגנַא ןיא
 ןסעּפָא למעזעג סָאד טעװ דנּוצַא ;ןִידִמ ןּופ עטסטלע יד ּוצ
 זָארג סָאד ּפָא טסע סקָא ןַא יװ ױזַא ,זדנּוא םּורַא סָאװ ץלַא
 ךלמ רעד ןעוװעג זיא ןרֹוּפִצ ןּופ ןּוז רעד קָלֶּב ןּוא .דלעפ ןּופ
 ּוצ םיחולש טקישעג רע טָאה* .טייצ רענעי ןיא בָאֹומ ןּופ
 םעד ןיא ,ךייט םייּב סָאװ רֹותּפ ןייק ,ןרֹועְּב ןּופ ןּוז רעד םֶעלְּב
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןפּור וצ םיא ,קלָאפ ןייז ןּופ רעדניק יד ןּופ דנַאל
 -רַאפ טָאה רע ,עז ;םִיַרְצִמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא קלָאפ ַא זיא טָא
 .ןגעקטנַא-רימ טציז רע ןּוא ,דרע רעד ןּופ קילּבנָא םעד טקעד
 ,קלָאפ עקיזָאדסָאד רימ טליש ,ךיד טעּב ךיא ,םּוק דנּוצַא ןּואי
 -סיוא ךיא לעװ רשפא .רימ ןּופ רעקרַאטש זיא רע םורָאװ
 ןּופ ןּביירטרַאּפ םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןגָאלש םיא ןלָאז רימ ןריפ
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 זיא רעד ,טסשטנעּב ּוד ןעמעו זַא ,סײװ ךיא םֹורָאװ ;דנַאל
 .ןטלָאשרַאּפ זיא רעד ,טסטליש ּוד ןעמעוו ןּוא ,טשטנעּבעג

 ןידִמ ןּופ עטסטלע יד ןּוא בָאֹומ ןּופ עטסטלע יד ןענייזי
 ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,טנַאה רעייז ןיא ןיולרעּבױצ טימ ןעגנַאגעג
 ןופ רעטרעװ יד םיא ּוצ טדערעג ןּבָאה ןּוא ,ןעמֶעלַּב ּוצ
 ןוא ,טכַאנ יד ָאד טקיטכענ :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה* .ןקָלָּב
 ּוצ ןדער טעװ טָאג יװ יױזַא ,רעפטנע ןַא ןּבעג ךייַא לעװ ךיא
 ויא* .ןְעמֶעלִּב ייּב ןּבילּבעג ןענייז בָאֹומ ןּופ ןרַאה יד ןּוא .רימ
 יד ןענייז רעװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעמֶעלַּב ּוצ ןעמּוקעג טָאג
 קָלָּב :טָאג ּוצ טנָאזעג םָעֹלְּב טָאה* ?ריד ייּב ןשטנעמ עקיזָאד
 ;רימ ּוצ טקישעג טָאה ,בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד ,ןרֹוּפִצ ןּופ ןּוז רעד
 ןוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגענסױרַא זיא סָאװ קלָאפ סָאד זיא טָא
 םּוק ,דנּוצַא .דרע רעד ןּופ קילּבנָא םעד טקעדרַאּפ טָאה רע
 ףיוא ןטלַאה המחלמ ןענעק ךיא לעװ רשפא ;םיא רימ טליש
 :ןעמָעלַּב ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה'* .ןּבירטרַאפ םיא לעװ ןּוא ,םיא
 םורָאװ ,קלָאפ סָאד ןטליש טינ טסלָאז ;יײז טימ ןייג טינ טסלָאז
 ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא םֶעלַּב ויא:* .טשטנעּבעג זיא רע
 ,דנַאל רעיא ןיא טייג :ןקָלָּב ןּופ ןרַאה יד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא
 -פיוא ןענייז'* .ְךייַא טימ ןייג ןזָאל ךימ טינ ליװ טָאג םורָאװ
 ּוצ ןעגנַאגענקעװַא ןענייז ןּוא ,בָאֹומ ןּופ ןרַאה יד ןענַאטשעג
 .ודנּוא טימ ןייג טלָאװעג טינ טָאה םֶעלִּב :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןקָלָּב

 ןוא רעמ ,ןרַאה טקישעג לָאמ ַא רעדיװ קֶָלָּב טָאה'*
 ,ןעמָעלַּב ּוצ ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא* - .ענעי ןּופ ערענעעזעגנָא
 ןופ ןּוז רעד קֶלֶּב טגָאזעג טָאה יװַא :טנָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא
 ןעמוק ןּופ ,ךיד טעּב ךיא ,ןדיײמרַאפ טינ ךיז טסלָאז :ןרֹוּפִצ
 ןּוא ,ןָאטנָא ריד ךיא לעװ דובּכ סיורג רעייז םורָאװ" .רַימ ּוצ
 ךיא ,םּוק רָאנ ;ןָאט ךיא לעװ ,רימ ּוצ ןנָאז טסעװ ּוד סָאװ ץלַא
 טרעפטנעעג טָאה* .קלָאפ עקיזָאדסָאד רימ טליש ,ךיד טעּב
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 רימ לָאז קֶלָּב ןעוו :ןקָלְּב ןּופ טכענק יד ּוצ טגָאזעג ןּוא םָעֹלִּב
 -רעּביא טינ ךיא ןעק ,דלָאג ןּוא רעּבליז טימ לּופ זיוה ןייז ןּבעג
 רעדָא סניילק ןָאט ּוצ ,רַאה ןיימ טָאנ ןּופ לעפַאּב םעד ןטערט
 ָאד ךיוא ריא טּבײלּב ,ךייַא טעּב ךיא ,דנּוצַא ןּוא* .סיורג
 רעדיװ טעװ טָאג סָאװ ןרעװ רָאװעג לעװ ךיא ןּוא ,טכַאנ יד
 ,טכַאנ ייּב ןעמֶעלַּב ּוצ ןעמּוקעג זיא טָאג ןּוא" .רימ טימ ןדער
 ןשטנעמ יד ןענייז ןפּור ּוצ ךיד ּביוא :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא
 ךיא סָאװ ךַאז יד רָאנ רעּבָא ,ייז טימ יג ,ףיוא ייטש ,ןעמוקעג
 -פיוא םֶעֹלָּב זיא+ ,ןָאט ּוטסלָאז סָאד ,ריד ּוצ ןדער לעװ
 ,ןילעוייא ןייז טלטָאזעגנָא טָאה רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעג
 .בָאֹומ ןּופ ןרַאה יד טימ ןעננַאגעג זיא ןּוא

 ןּוא ,טייג רע סָאװ טמירגעג טָאה טָאנ ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא
 ןיא רעטש ַא רַאפ טלעטשעג םיא ךיז טָאה טָאג ןּופ ךאלמ ַא
 ייװצ ענייז ןּוא ,ןילעזייא ןייז ףיוא ןטירעג זיא רע ןּוא--געוו
 םעד ןעורעד ןילעזייא יד טָאה*י-.םיא טימ ןעוװעג ןענייז ןעגנּוי
 ןגױצעגסױרַא דרעווש ןייז טימ ,געװ ןפיוא ןייטש טָאג ןּופ ךאלמ
 ,געװ ןּופ טגײנעגּפָא ךיז טָאה ןילעזייא יד ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא
 יד ןגָאלשעג טָאה םֶעלְּב ןּוא ;דלעפ ןפיוא ןעננַאגעג זיא ןּוא
 ךאלמ רעד טָאה=* .געוו ןפיוא ןעװעריקרַאפ ּוצ יז ידּכ ןילעזייא
 טימ ,רענטרעגניו יד ןּופ געטש ַא ףיוא טלעטשעג ךיז טָאג ןּופ
 ןּוא* .טייז רעדנַא רעד ןופ םַאצ ַא ןּוא טייז רעד ןּופ םַאצ ַא
 ּוצ ךיז טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ךאלמ םעד ןעזעג טָאה ןילעזייא יד
 רעד ּוצ סּופ סמֶעלַּב טקירדעגּוצ ןּוא ,טנַאװ רעד ּוצ טקירדעג
 ןּופ ךאלמ רעד זיא* .ןגָאלשעג רעדיװ יז טָאה רע ןּוא ;טנַאװ
 ןַא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,סיורַאפ קעװַא רעדיװ טָאג
 סטכער ןגײנּוצּפָא ךיז געװ ןייק ןעװעג טינ זיא סע ּוװ ,טרָא ןגנע
 ןּופ ךאלמ םעד ןעזעג טָאה ןילעזייא יד ןּוא= .סקניל רעדָא
 רעד ןּוא ;ןעמֶעלַּב רעטנּוא טגײלעגרעדינַא ךיז טָאה ןּוא ,טָאג
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 יד ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא ,טמירגעג טָאה ןעמָעלְּב ןּופ ןרָאצ
 רעד ןּופ ליומ סָאד טנפעעג טָאג טָאה= .ןקעטש ןטימ ןילעזייא
 ריד ךיא ּבָאה סָאװ :ןעמֶעלַּב ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּוא ,ןילעזייא
 טָאה" ?ןגָאלשעג לָאמ ירד ןיוש רימ טסָאה ּוד סָאװ ,ןָאטעג
 ןּופ טעּפשעג טסָאה ּוד לײװ :ןילעזייא רעד ּוצ טגָאזעג םֶָעֹלַּב
 ךיד ךיא טלָאװ ,טנַאה רעד ןיא דרעוװש ַא ּבָאה ךיא ןעװ ;רימ
 ןיּב :ןעמֶעלַּב ּוצ טגָאזעג ןילעזייא יד טָאהי .טעגרהעג דנּוצַא
 ןייד רימ ףיוא ןטירעג טסָאה ּוד סָאװ ,ןילעזייא ןייד טינ ךיא
 טניֹוװעג ךַאלטניוװעג ךיא ןיּב ?גָאט ןקיטנייה זיּב ןּבעל ץנַאג
 טָאג ןּוא .ןיינ :טנָאועג רע טָאה ?ןָאט ּוצ יװַא ריד ןעװעג
 ןעורעד טָאה רע ןּוא ,ןעמָעלַּב ןּופ ןגיוא יד טקעלּפטנַא טָאה
 -סורַא דרעוװש ןייז טימ ,געװ ןיא ןייטש טָאג ןּופ ךאלמ םעד
 טקּוּבעג ךיז ןּוא ,טגיינעג ךיז רע טָאה .טנַאה ןייז ןיא ןגיוצעג
 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּוא* .םינּפ ןייז ףיוא
 ,עו ?לָאמ ירד ןיוש ןילעזייא ןייד ןגָאלשעג וטסָאה סָאװרַאפ
 טייג געװ רעד םורָאװ ,רעטש ַא רַאפ ןעננַאגעגסױרַא ןיּב ךיא
 טָאה ןּוא .,ןעזעג ךימ טָאה ןילעזייא יד ןּוא* .ןגעקרעד רימ
 טינ ךיז טלָאװ יז ןעװ ;לָאמ ירד יד רימ רַאפ טגײנעגּפָא ךיז
 ,טעגרהעג רעכיז ךיד דנּוצַא ךיא טלָאװ ,רימ ןּופ טגײנעגּפָא
 םעד ּוצ טגָאזעג םָעֹלְּב טָאה= .ןּבעל טוָאלעג ךיא טלָאװ יז ןּוא
 טינ ּבָאה ךיא םורָאװ ,טקידניזעג ּבָאה ךיא :טָאג ןּופ ךאלמ
 ּביוא דנּוצַא ןּוא ;געװ ןפיוא ןגעקטנַא רימ טסייטש ּוד זַא ,טסּוװעג
 .ןרעקמּוא ךימ ךיא לעװ ,ןגיוא ענייד ןיא טכעלש זיא סע
 יד טימ יג :ןעמֶעלִּב ּוצ טגָאזעג טָאג ןּופ ךאלמ רעד טָאה*
 ,ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא סָאװ טרָאװ סָאד רָאנ רעּבָא ,ןשטנעמ
 ןופ ןרַאה יד טימ ןעננַאנעג םֶעלִּב יא .ןדער ּוטסלָאז סָאד
 .ןקָלָּב

 םיא זיא רע ןּוא ,טמּוק םֶעלַּב זַא טרעהעג טָאה קָלָּב ןּוא*
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 ןּופ קרַאמעג םייּב סָאװ בָאֹומ-ריִע ןייק ןגעקטנַא ןעננַאגעגסױרַא
 ּוצ טנָאזעג טָאה קֶלֶּב ןּוא= .קרַאמעג קע םייּב סָאװ ,ןֹונרַא
 ?ןפּור ּוצ ךיד ,ריד ּוצ טקישעג ןקיש טינ ךיא ּבָאה :ןעמֶעלִּב
 תמא רעד ןיא ךיא ןיּב ?רימ ּוצ ןעמוקעג טינ ּוטסיּב סָאװרַאפ
 ּוצ טגָאזעג םֶעלַּב טָאה** ?ןָאטּוצנָא דובּכ ריד דנַאטשמיא טינ
 סעּפע רָאג ךיא ןעק יצ ,דנּוצַא ;ריד ּוצ ןעמוקעג ןיִּב ךיא ,עז ;ןקָלָּב
 ,ליומ ןיימ ןיא ןָאטנײרַא טעװ טָאג סָאװ טרָאװ סָאד ?ןדער
 ,ןקָלָּב טימ ןעגנַאגעג זיא םֶעלְּב ןּוא .ןדער ךיא לעװ סָאד
 "עג טָאה קָלָּב ןּואי .תֹוצּוח-תַירק ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא
 ןוא ,ןעמָעלָּב ּוצ טקישעג טָאה ןּוא ,ףָאש ןּוא רעדניר טכַאלש
 ,ירפ רעד ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא* .םיא טימ סָאװ ןרַאה יד ּוצ
 ןייק טריפענפיורַא םיא טָאה ןּוא ,ןעמֶעלּב ןעמּונעג קָלָּב טָאה
 םעד ןּופ לייט ַא ןעזעג ןטרָאד ןּופ טָאה רע ןּוא ,לֵעַּב-תֹומָּב
 .קלָאפ
 ,תוחּבומ ןּביז ָאד רימ יוּב :ןקָלָּב ּוצ טגָאזעג םֶעלְּב טָאה' ןר

 טָאה* .סרעדיוו ןּביז ןּוא ןסקָא ןּביז ּוצ ָאד רימ טיירג ןּוא
 םָעלְּב ןּוא קָלָּב ןּוא ,טדערעג טָאה םֶעלִּב יװ יװַא ןָאטעג קֶלָּב
 -ןּוא* .חּבומ ַא ףיוא רעדיװ ַא ןּוא סקָא ןַא טכַארּבעגפיוא ןּבָאה
 ,רעפּפָאדנַארּב ןייד ייּב ךיז לעטש :ןקָלָּב ּוצ טנָאזעג טָאה םֶעלּב
 ,ןגעקטנַא ןפערט טָאג רימ ךיז טעװ רשפא ;ןייג לעװ ךיא ןּוא
 -רעד ריד ךיא לעװ ,ןזײװ רימ טעװ רע ךַאז ַא רַאפ סָאװ ןּוא
 ןּוא* .טרָא ןכיוה ַא ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא .ןלייצ
 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ;ןעמֶעלַּב רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאה טָאג
 -פיוא ּבָאה ןּוא ,טײרגענּוצ ךיא ּבָאה תוחּבומ ןּביז יד :טנָאזעג
 טָאג טָאה* .חּבומ ַא ףיוא רעדיװ ַא ןּוא סקָא ןַא טכַארּבעג
 רעק :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ליומ סמֶעלִּב ןיא טרָאװ ַא ןָאטעגנײרַא
 -מּוא ךיז רע טָאה' .ןדער ּוטסלָאז ױזַא ןּוא ,ןקָלָּב ּוצ םּוא ךיז
 רע ,רעפּפָאדנַארּב ןייז ייּב טייטש רע טשרע ,םיא ּוצ טרעקענ
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 ,ךורּפש ןייז ןּביױהעגפיוא רע טָאהְי .בָאֹומ ןּופ ןרַאה עלַא ןּוא
 :טנָאזעג טָאה ןּוא

 א ןריפ:ךימ טּוט םָרַא ןּופ
 ;בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד גרעּב"חרומ יד ןּופ
 ,ןבקעי רימ טליש םּוק
 .ןלארׂשי ךולפ םּוק ןּוא
 ןטליש ךיא לָאז יו
 ?טינ טליש טָאג ןעמעוו
 ןכולפ ךיא לָאז יװ ןּוא
 ?טינ טכּולּפ הוהי ןעמעוו
 ,םיא ךיא עז ןזלעפ יד ןּופ ץיּפש ןּופ םורָאװ'
 .ןָא םיא ךיא קּוק ןכייה יד ןּופ ןּוא
 ,רעדנּוזַאּב טּור סָאװ קלָאפ ַא ,עז
 .תֹומּוא יד ןשיווצ טינ ךיז טנכער ןּוא
 ,בקעי ןּופ ּביױטש םעד טלייצעג טָאה רעװ"

 ?לארׂשי ןּופ ןעמָאז םעד טנכערַאּב ןּוא
 ,עקיטרַאפטכער יד ןּופ טוט םעד לעז ןיימ ןּברַאטש לָאז
 | !רענײז יװ ןייז ףוָס ןיימ לָאז ןּוא

 ?ןָאטעג רימ ּוטסָאה סָאװ :ןעמֶעלַּב ּוצ טנָאזעג קָלָּב טָאה;י
 רָאג טשרע ,ןעמונעג ךיד ךיא ּבָאה םיאנוָׂש עניימ ןטליש ּוצ
 טָאה ןּוא טרעפטנעעג רע טָאה* .טשטנעּבעג וטסָאה ןשטנעּב
 סָאד ,ליומ ןיימ ןיא ןײרַא טּוט טָאג סָאװ סָאד ,רָאװרַאפ :טגָאזעג
 טימ םּוק :םיא ּוצ טגָאזעג קָלָּב טָאה= .ןדער ּוצ ןטיה ךיא זּומ
 םיא טסעוװ ּוד סָאװ ,טרָא רעדנַא ןַא ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ
 ןיא רעּבָא ,ןעז ּוטסעװ םיא ןּופ לייט ַא זיולּב ;ןטרָאד ןּופ ןעז
 ןטרָאד ןּופ םיא רימ טליש ןּוא ;ןעז טינ םיא ּוטסעװ ןצנַאג
 ץיּפש ןפיוא םיפֹוצ דלעפ םעד ּוצ ןעמונעג םיא טָאה רע ןּוא*
 ןַא טכַארּבעגפיוא ןּוא ,תוחּבומ ןּביז טיוּבעג טָאה רע ןּוא ,הָנֹסִּפ
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 :ןקָלָּב ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .חּבומ ַא ףיוא רעדיװ ַא ןּוא סקָא
 ךיז ןייג לעװ ךיא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייד ייּב ָאד ךיז לעטש
 רע ןּוא ,ןעמֶעלַּב רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאג טָאה;* .ןטרָאד ןפערט
 רעק :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ליומ ןייז ןיא טרָאװ ַא ןָאטעגנײרַא טָאה
 ןעמּוקעג רע זיא* .ןדער ּוטסלָאז יױװַא ןּוא ,ןקָלֶּב ּוצ םּוא ךיז
 ןרַאה יד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייז ייּב טייטש רע טשרע ,םיא ּוצ
 טָאה סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה קֶלֶּב ןּוא ;םיא טימ בָאֹומ ןּופ
 טָאה ןּוא ,ךּורּפש ןייז ןּביוהעגפיוא רע טָאהי* ?טדערעג טָאג
 :טגָאזעג

 ,רעה ןּוא ,קָלָּב ,ףיוא ייטש
 ;רֹוּפִצ ןּופ ןּוז ,רימ ּוצ םענרַאפ

 ,ןנָאז ןגיל לָאז רע ,טָאג זיא ןַאמ ַא טיני*
 .ןּבָאה הטרח לָאז רע ,דניקנשטנעמ ַא טינ
 ?ןָאט טינ ןעד רע טעװ ,טגָאז רע זַא
 ?ןייז םייקמ טינ סע רע טעװ ,טדער רע זַא ןּוא
 ,ןעמונרַאפ ךיא ּבָאה '!שטנעּב, ,עו""

 .ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא ןעק ,רע טשטנעּב ןּוא
 ,בקעי ןיא טכערמּוא ןייק טינ טעז עמיי

 ,לארׂשי ןיא הלווע ןייק טינ טקרעמ עמ ןּוא
 ,םיא טימ זיא טָאג ןייז הוהי
 .םיא ףיוא זיא ךלמ ןּופ טיײקילעוטײל יד ןּוא
 | ,םִיַרצִמ ןּופ סױרַא יז טיצ טָאג

 .םיא רע זיא ריטלזיוו ַא ןּופ רענרעה יװ
 ,בקעי ןיא ףושיּכ ןייק ָאטינ םורָאװײ*

 .לארׂשי ןיא שינעגָאזרָאװ ןייק ןּוא
 :טנָאזעג לארׂשי ןּוא בקעי ןּופ טרעוו דנּוצַא
 !ןָאטעגפיױא טָאה טָאג סָאװ
 ,עטניּבייל ַא יװ ףיוא טייטש סָאװ קלָאפ ַא ,עזי*
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 ;ּבײל ַא יװ ףיוא ךיז טּביײה ןּוא
 ,ּביור טסע רע ויּב טינ ךיז טגייל רע
 .רע טקנירט ענעגָאלשרעד ןּופ טּולּב ןּוא

 םיא ּוטסלָאז ןטליש טינ :ןעמָעלִּב ּוצ טגָאזעג קֶלָּב טָאה
 םָעלְּב טָאה* .ןשטנעּב םיא ּוטסלָאז ןשטנעּב טינ ןּוא ,ןטליש
 ּוצ טדערעג טינ ךיא ּבָאה :ןקָלָּב ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג
 ךיא לעװ סָאד ,ןדער טעװ טָאג סָאװ ץלַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד
 ,ךיד טעּב ךיא ,םּוק :ןעמָעלִּב ּוצ טגָאזעג קֶלֶּב טָאה= ?ןָאט
 -ליֹוװ טעװ רשפא ;טרָא רעדנַא ןַא ּוצ ןעמענ ךיד לעװ ךיא
 ןּופ ןטליש םיא רימ טסעװ ןּוא ,טָאנ ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעג
 ,רֹועּפ ץיּפש םּוצ ןעמֶעלִּב ןעמונעג טָאה קָלָּב ןּוא= .ןטרָאד
 טנָאזעג םֶעֹלְּב טָאה* .עטסיװ רעד ףיוא ּפָארַא טקּוק סָאװ
 ןּביז ּוצ ָאד רימ טיירג ןּוא ,תוחּבומ ןּביז ָאד רימ יוּב :ןקָלְּב ּוצ
 םֶעלַּב יװ ױזַא ןָאטעג טָאה קֶלָּב ןּוא= .סרעדיוו ןּביז ןּוא ןסקָא
 רעדיוװ ַא ןּוא סקָא ןַא טכַארּבעגפיוא טָאה רע ןּוא ,טגָאזעג טָאה
 .חּבומ ַא ףיוא
 יד ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא סע זַא ןעזעג טָאה םֶעֹלִּב ןּוא* דר

 טינ זיא רע ןּוא ,לארׂשי ןשטנעּב ּוצ טָאנ ןּופ ןגיוא
 ,סנכייצ-ףושיּכ ןגעקטנַא ,לָאמ עקידרעירפ יד יװ ױזַא ןעגנַאגעג
 טָאה םֶעלַּב ןּואי .רּבדמ םּוצ םינּפ ןייז טרעקעג טָאה רע רָאנ
 ענייז טיול ןעּור לארׂשי ןעזעג טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא
 ןּוא* .םיא ףיוא ןעמוקעג זיא טָאג ןּופ טסייג רעד ןּוא ,םיטבש
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךורּפש ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע

 ,רֹועְּב ןּופ ןּוז רעד םֶעֵלַּב טדער ױזַא
 ;גױא םענעּפָא ןטימ ןַאמ רעד טדער ױזַא ןּוא
 ,רעטרעוו סטָאג טרעה סָאװ רעד טדער יװַא*
 ,ןעז רע טּוט יֵדֵש ןּופ גנואעז יד סָאװ
 :עטקעלּפטנַא ןגיוא טימ ,ןלַאפעג
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 ,בקעי ,ןטלעצעג ענייד ןענייז ןייש יווי
 !לארׂשי ,ןעגנוניֹוװ ענייד
 ,טקערטשענסיוא יז ןענייז רעמיוּבלטײט יווי
 . ,ךייט םייּב רענטרעג יו
 ,טצנַאלפעג טָאה טָאג סָאװ ןעָאלַא יו
 ?.העסאוװ םייב:ןהעדעצ יו

 ,גיװצ ןייז ןּופ ןעניר טעװ רעסַאװ'
 ;רעסַאװ ליפ ייּב ןייז טעװ ןעמָאז ןייז ןּוא
 ,ךלמ ןייז ןייז טעװ ןננַא ןּופ רעכעה ןּוא
 .הכּולמ ןייז ןייז טעװ ןּביױהרעד ןּוא
 ,םִיַרצִמ ןּופ סױרַא םיא טיצ טָאג
 ;םיא רע זיא ריטלזיוו ַא ןּופ רענרעה יו
 ,טנייפ ענייז ,רעקלעפ יד ןרעצרַאפ טעװ רע
 ;ןקַאנקעצ רענייּב ערעייז ןּוא
 .ןרעּכעלכרּוד ןלעװ ןלייפ ענייז ןּוא
 ,ּבײל ַא יװ ךיז טנייל רע ,טינק רע*

 ?ןציירפיוא םיא ןעק רעוו-עטניּביײל ַא יו ןּוא
 ,ךיד ןשטנעּב סָאװ יד טשטנעבעג
 !ךיד ןטליש סָאװ יד ןטלָאשרַאפ ןּוא

 ןּוא ,ןעמֶעלַּב ףיוא טמירנעג ןקָלֶּב ןּופ ןרָאצ רעד טָאה*
 טָאה קֶלָּב ןּוא ;טנעה ענייז טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא טָאה רע
 ךיד ךיא ּבָאה םיאנוָׂש עניימ ןטליש ּוצ :ןעמֶעלִּב ּוצ טגָאזעג
 .לָאמ יירד ןיוש טשטנעּבעג ּוטסָאה ןשטנעּב רָאג טשרע ,ןפּורעג
 ,טרעלקעג ּבָאה ךיא ;םײה ןייד ןיא ריד ףױלטנַא דנּוצַא ןּואיי
 -רַאפ ךיד טָאה טָאג טשרע ,ןָאטנָא ריד ךיא לעװ דובּכ סיורג
 טינ ךיא ּבָאה :ןקָלֶּב ּוצ טגָאזעג םֶעֹלְּב טָאה* .דובּכ ןּופ ןטימ
 ,רימ ּוצ טקישעג טסָאה ּוד סָאװ ,םיחּולש ענייד ּוצ ךָאנ טדערעג
 רעּבליז טימ לּופ זיוה ןייז ןּבעג רימ לָאז קֶלֶּב ןעווי* ;ןגָאז ּוצ ױזַא
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 ּוצ ,טָאג ןּופ לעּפַאּב םעד ןטערטרעּביא טינ ךיא ןעק ,דלָאג ןּוא
 טָאג סָאװ ;ןצרַאה םענענייא ןיימ ןּופ סטכעלש רעדָא סטוג ןָאט
 ייֵנ ךיא ,עז דנּוצַא ןּוא* ?ןדער ךיא לעװ סָאד ,ןדער טעװ
 עקזָאדסָאד סָאװ ןדישַאּב ריד ךימָאל ,םּוק ;קלָאפ ןיימ ּוצ
 רע ןּוא* .געט יד ןּופ ףוָס ןיא קלָאפ ןייד ּוצ ןָאט טעװ קלָאפ
 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ךּורּפש ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה

 ,רֹועְּב ןּופ ןּוז רעד םֶעֹלְּב טדער ױװַא
 ;ױא םענעּפָא ןטימ ןַאמ רעד טדער יױװַא ןּוא
 - ,רעטרעוו סטָאג טרעה סָאװ רעד טדער יװַא*

 --ןטסכעה םעד ןּופ ןיימ םעד סייוו ןּוא
 + ,ןעו רע טיט יֵדַש ןּופ גנואעז יד
 :עטקעלּפטנַא ןגיוא טימ ,ןלַאפעג
 ,דנּוצַא טינ רעּבָא ,םיא עז ךיאיי

 ;טנָאנ טינ רעּבָא ,ןָא םיא קּוק ךיא
 ,בקעי ןּופ סױרַא טערט ןרעטש ַא
 ,לארׂשי ןּופ ןייטשפיוא טעװ רעטּפעצ ַא ןּוא
 ,בָאֹומ ןּופ ןעלקניוו יד ןקַאהעצ טעװ ןּוא
 .תֵש ןּופ רעדניק עלַא ןכערּבעצ ןּוא
 ,ּברַא ןַא ןרעװ טעוװ םֹודֶא ןּוא*

 ;טנייפ ןייז ,ריִעֵׂש ןרעװ טעװ ּברַא ןַא ןּוא
 .תורּובג ןָאטּפױא טעװ לארׂשי ןּוא
 ,ןקיטלעװעג רענייא טעװ בקעי ןּופ ןּוא*

 .טָאטש ןּופ ּביײלּברעּביא ןַא ןעגנערּברעטנוא ןּוא

 ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה ןּוא ,קֵלָמַע ןעזעג טָאה רע ןּוא"
 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ךּורּפשי

 ,קַלָמַע זיא רעקלעפ ןּופ ּבײהנָא רעד
 .גנַאגרעטנּוא םּוצ זיא ףָס ןייז ןּוא
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 ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה ןּוא ,יניֵק םעד ןעזעג טָאה רע ןּוא!י
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ְךּורּפש

 ,גנּוניֹוװ ןייד זיא טסעפ
 ;טסענ ןייד זיא זלעפ ןיא טכַאמעג ןּוא
 ;ןיק ןייז טעװ ןקיליטרַאפ םּוצ רעּבָאיי

 .ןעגנַאפ ךיד רּוׁשַא טעװ סָאװ רעדייא

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ךּורּפש ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא*
 !ןָאט עקיזָאדסָאד טעװ רע ןעוו ןּבעל ןעק רעװ ,ײװ
 ,םיּתִּכ יד ןּופ גערּב םעד ןּופ ןעמּוק ןלעװ ןפיש רעּבָא-+

 ;רֶבֵע ןקינייּפ ןּוא ,רּוׁשַא ןקיניּפ ןלעװ יז ןּוא
 .גנַאנרעטנּוא םּוצ זיא ךיוא רע ןּוא

 ,ןעגנַאגעגקעװַא ויא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא םָעֹלְּב ןּוא*
 זיא קָלָּב ךיוא ןּוא ,םייה ןייז ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא
 .געוו ןייז ףיוא ןעגנַאגעג

 טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,םיטִש ןיא ןסעזעג זיא לארשי ןּואי דר
 ייֵז ןּוא" .בָאֹומ ןופ רעטכעט יד טימ ןייז הנומ ןעמּונעג

 ערעייז ןּופ רעפּפָאטכַאלש יד ּוצ קלָאפ סָאד ןפּורעג ןּבָאה
 ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,ןסעגעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,רעטעג
 לַעַּב םעד ןָא טפעהַאּב ךיז טָאה לארׂשי ןּוא* .רעטעג ערעייז
 .לארׂשי ףיוא טמירנעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא ,רֹועְּפ ןּופ
 םעד ןּופ טײלטּפױה עלַא םענ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי
 רעד ןּוא ,ןּוז רעד ןגעקַא טָאג רַאפ ףיוא יז גנעה ןּוא ,קלָאפ
 השמ ןּוא* .לארׂשי ןּופ ןרעקּפָא ךיז טעװ טָאג ןּופ ןרָאצמירג
 רעכַאלטיא טעגרה :לארׂשי ןּופ רעטכיר יד ּוצ טגָאזעג טָאה
 .רֹועְּפ ןּופ לַעַּב םעד ןָא טפעהַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ ענייז

 ,ןעמוקעג זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןַאמ ַא טשרעי
 ןגיוא יד רַאפ תיִנָידִמ ַא רעדירּב ענייז ּוצ טכַארּבעג טָאה ןּוא
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 יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד ןּופ ןגיױא יד רַאפ ןּוא ,ןהשמ ןּופ
 ןּופ גנַאגנייַא םייּב טנײװעג ןּבָאה יז תעּב ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 םעד ,רֶָזָעלֶא ןּופ ןּוז רעד סחניּפ ןעורעד טָאהי .דעֹומילהֹוא
 ןשיווצ ןּופ ןענַאטשענפיוא זיא רע ןּוא ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז
 זיא רע ןּוא* ;טנַאה ןייז ןיא זיּפש ַא ןעמּונעג טָאה ןּוא ,הדע רעד
 ןּוא ,רעמַאק רעד ןיא לארׂשי ןּופ ןַאמ םעד ךָאנ ןעננַאנעגנײרַא
 יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ ןַאמ םעד ,ןכָאטשעגכרוד ןדייּב יז טָאה
 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא הפנמ יד ןּוא .ךיוּב ריא ךרּוד יורפ
 ןּברָאטשעג ןענייז סָאװ יד ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 .טנויױט קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןעװעג ןענייז ,הפנמ רעד ןיא

 סחְניִּפ
 סחניּפ"י :ןגָאז וצ יױװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא"

 יּפָא טָאה ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד ,רֶזָעלֶא ןּופ ןּוז רעד
 רע סָאװ טימ לאדרׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןרָאצמירג ןיימ טרעקעג
 ּבָאה ךיא ןּוא ,ייז ןשיװצ ןגעװטענײמ ןּופ ןעמּונעגנָא ךיז טָאה
 םּורד*י .ןרָאצ ןיימ ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד טדנעלרַאפ טינ
 ןייז לָאז סע ןּוא* .םולש ןּופ דנּוּב ןיימ םיא ּביג ךיא ,עז :גָאז
 -רעד ,הנּוהּכ רעקיּבייא ןּופ דנווּב ַא םיא ךָאנ ןעמָאז ןייז ןּוא םיא
 טָאה ןּוא ,ןגע סטָאג ןייז ןּופ ןעמּונעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ רַאפ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ףיוא ןעװעג רּפכמ

 ,לארׂשי ןּופ ןַאמ םענעגָאלשרעד םעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא;*
 ירמַז ןעװעג זיא ,תינָידִמ רעד טימ ןרָאװעג ןגָאלשרעד זיא סָאװ
 .םינֹועמש יד ייּב זיוהרעטָאפ ַא ןּופ טשריפ ַא ,ןאּולָס ןּופ ןּוז רעד
 ויא יורפ רעשינָידִמ רענעגָאלשרעד רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא*
 -קלָאפ ַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןרּוצ ןּופ רעטכָאט יד יּבזָּכ ןעװעג
 .ןָידִמ ןיא ויוהרעטָאפ ַא ןּופ ןַאמטּפױה

 טלָאז ריא"י :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי
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 ְךייַא ןּבָאה יז םורָאװ* ,ןגָאלש יז ןּוא ,םיִנָידִמ יד ןטנייפ
 טרעלקעגסיוא ןּבָאה יז סָאװ תולּוּבחּת ערעײז טימ טנייפעג
 טימ הׂשעמ רעד ןיא ןּוא ,רֹועְּפ ןּופ הׂשעמ רעד ןיא ךייַא ןגעקַא
 רעטסעווש רעייז ,ןִידִמ ןּופ טשריפ םעד ןּופ רעטכָאט רעד יּבוַּכ
 רעד ןיא ,הפגמ רעד ןּופ גָאט ןיא ןרָאװעג ןגָאלשרעד זיא סָאװ
 .רֹועְּפ ןּופ הׂשעמ

 טגָאזעג טָאג טָאהי ןִיַר ,הפגמ רעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי*
 ױזַא ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד רֶזֲעלֶא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ

 יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד ןּופ לָאצ יד ףיוא טמענ :ןגָאז ּוצ
 טול ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןיא ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ ןכַאלטיא ,רעזייהרעטָאפ ערעיײז
 .לארׂשי

 ןיא יז טימ טדערעג ןּבָאה ןהֹּכ רעד רֶזָעלֶא ןּוא השמ ןּואי
 עמי ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ֹוחירי ןּבעל ןדרַי םייּב בָאֹומ ןּופ ןענױלּפ יד
 יװ יװַא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ !ןעמענפיוא לָאז
 סָאװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז

 :ןבואר ןּופ רעדניק יד :ןלארׂשי ןּופ רוָכּב רעד ,ןבואר?
 יד ןּופ החּפשמ יד ןאּולַּפ ןּופ ;םיכֹונַח יד ןּופ החּפשמ יד--ךֹונַח
 ןימרַּכ ןּופ ;םינֹורצִח יד ןּופ החּפשמ יד ןענֹורצָח ןּופ* ;םיאּולַּפ
 יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד' .םימרַּכ יד ןּופ החּפשמ יד
 קיצרעפ ןּוא ירד ןעװעג ןענייז עטלייצעג ערעיײז ןּוא ;םינָבּואר
 :ןאּולַּפ ןּופ ןיז יד ןּוא* .קיסיירד ןּוא טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנזיוט
 .םֶריבֲא ןּוא ,ןָתָד ןּוא ,לָאומנ :ןבָאילָא ןּופ ןיז יד ןּוא" .בָאילָא
 סָאװ ,הדע רעד ןּופ ענעפּורעג יד ,םֶריבַא ןּוא ןֶתֶד ןענייז סָאד
 סחרק ןיא ןענֹרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טגירקעג ןּבָאה
 טָאה דרע יד ןּואיי ;טָאג ןגעקַא טנירקעג ןּבָאה יז ןעוו ,למעזעג
 ןעװ ,ןחרק ןּוא יז ןעגנּולשעננייַא טָאה ןּוא ,ליומ ריא טנפעעג
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 טרעצרַאפ טָאה רעייפ ַא ןעװ ;ןעמוקעגמּוא זיא למעזעג סָאד
 רַאפ ןרָאװעג ןענייז יז ןּוא ,ןַאמ קיצפופ ןּוא טרעדנּוה ײװצ יד
 .ןעמוקענמוא טינ ןענייז ןיז סחרק רעּבָא* .ןכייצ ַא

 ןלַאומנ ןּופ :תוחּפשמ ערעײז טיול ןועמש ןּופ רעדניק ידי
 ;םינימי יד ןּופ החּפשמ יד ןענימִי ןּופ ;םילָאּומנ יד ןּופ החּפשמ יד
 ןופ החּפשמ יד ןחַרְו ןּופ** ;םיניכי יד ןּופ החּפשמ יד ןעניכִי ןּופ
 סָאד'* .םילּואָש יד ןּופ החּפשמ יד ןְלּואְש ןּופ ;םיחרַז יד
 טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא יײװצ ,םינֹועמש יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז
 .טרעדנוה יײוװצ ןּוא

 יד יא ןּופ :תוחּפשמ ערעייז טול דָג ןּופ רעדניק ידי*
 ןּופ ;םיִגַח יד ןּופ החּפשמ יד ןיִנַח ןּופ ;םינֹופצ יד ןּופ החּפשמ
 יד ןּופ החּפשמ יד ןינוָא ןּופ** ;םינּוש יד ןּופ החּפשמ יד ןינוש
 החּפשמ יד ןדֹורַא ןּופי ;םירֵע יד ןּופ החּפשמ יד ןירע ןּופ ;םינזָא
 .םילַארַא יד ןּופ החּפשמ יד ןילַארַא ןּופ ;םידֹורַא יד ןּופ
 ערעיײז טול דָנ ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאדי*
 .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ ,עטליײצענ

 ןענייז ןְנֹוא ןּוא רֶע ןּוא .ןְנֹוא ןּוא רֵע :ןהדּוהי ןּופ ןיז ידי
 טול הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא" .ןַענּכ דנַאל ןיא ןּברָאטשעג
 יד ןּופ החּפשמ יד ןהֹלַש ןּופ :ןעװעג ןענייז תוחּפשמ ערעייז
 החּפשמ יד ןחַרָז ןּופ ;םיצרַּפ ןּופ החּפשמ יד ןצֶרָּפ ןּופ ;םינֹולַש
 ןּופ :ןעװעג ןענַײז ץֶרֶּפ ןּופ רעדניק יד ןּוא** .םיחרַז יד ןּופ
 החּפשמ יד ןלּומָח ןּופ ;םינֹורצֶח יד ןּופ החּפשמ יד ןענֹורצֶח
 טול הדּוהי ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד* .םיִלּומָח יד ןּופ
 .טרעדנוה ףניפ ןּוא טנויוט קיצעביז ןּוא סקעז ,עטלייצעג ערעייז

 --עֶלֹוּת :תוחּפשמ ערעיײז טול רָכָׂשׂשִי ןּופ רעדניק ידי
 ;םינּוּפ יד ןּופ החּפשמ יד ןהָווּפ ןּופ ;םיִעָלֹוּת יד ןּופ החּפשמ יד
 החּפשמ יד ןענֹורמַש ןּופ ;םִיבּוׁשי יד ןּופ החּפשמ יד ןבּוׁשִי ןופי
 טול רֶכָׂשִׂשִי ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד* .םינֹורמש יד ןּופ
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 .טרעדנּוה ירד ןּוא טנזיוט קיצכעז ןּוא ריפ ,עטלייצעג ערעײז
 ןדִרָס ןּופ :תוחּפשמ ערעײז טול ןּולּובֹו ןּופ רעדניק ידי

 ;םינֹולֲא יד ןּופ החּפשמ יד ןענֹולַא ןּופ ;םידרַס יד ןּופ החּפשמ יד
 יד ןענייז סָאדי .םילַאלחַי יד ןּופ החּפשמ יד ןלַאלחַי ןּופ
 טנזיוט קיצכעז ,עטלייצעג ערעייז טול םינֹולּובז יד ןּופ תוחּפשמ
 .טרעדנּוה ףניפ ןּוא

 ןּוא השנמ :תֹוחּפשמ ערעייז טול ףסֹוי ןּופ רעדניק ידי
 יד ןּופ החּפשמ יד ןריכָמ ןּופ :השנמ ןּופ רעדניק יד" .םירפא
 החּפשמ יד ןדָעלִנ ןּופ ;ןדָעלג ןרָאּבעג טָאה ריכָמ ןּוא ;םיריכָמ
 --רֶזָעיא :דָעלִג ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד* .םידָעלִג יד ןּופ
 ;םיקלָח יד ןּופ החּפשמ יד ןקָלַח ןּופ ;םירזָעיא יד ןּופ החּפשמ יד
 יד-םָכש ןּוא ;םילֵאירׂשַא יד ןּופ החּפשמ יד--לֵאירׂשַא ןּואיי
 ;םיִעָךימש יד ןּופ החּפשמ יד--עָדיִמׁש ןּוא** ;םימכש יד ןּופ החּפשמ
 ןּופ ןּוז רעד דָחֹפָלצ ןּוא* .םירפָח יד ןּופ החּפשמ יד--רֶפֵח ןּוא
 ןוא ;רעטכעט זױלּב רָאנ ,ןיז ןייק טַאהעג טינ טָאה רע ,ןרָפֵח
 ןּוא ,הָלחַמ :ןעװעג ןענייז רעטכעט סדָחפלצ ןּופ ןעמענ יד
 ןופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד** .הָצרִּת ןּוא ,הָּכלִמ ,הָלנָח ,הָעֹונ
 קיצפּופ ןּוא יײװצ ןעװעג ןענייז עטלייצעג ערעייז ןּוא ;השנמ
 .טרעדנוה ןּביז ןּוא טנזיוט

 :תוחּפשמ ערעייז טול םירפא ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד=
 החּפשמ יד ןרָכָּב ןּופ ;םיחלַתּוש יד ןּופ החּפשמ יד ןחַלָתּוש ןּופ
 סָאד ןּוא* .םינחַּת יד ןּופ החּפשמ יד ןענַחַּת ןּופ ;םירכַּב יד ןּופ
 יד ןּופ החּפשמ יד ןענְרַע ןּופ :חַלֶתּוׁש ןּופ רעדניק יד ןענײז
 טול םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד"* .םיִנָרֵע
 .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיסיירד ןּוא ײװצ ,עטלייצעג ערעיײז
 .תוחּפשמ ערעייז טול ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד

 ןעלֶּב ןּופ :תוחּפשמ ערעייז טול ןענימינּב ןּופ רעדניק יד*י
 יד ןּופ החּפשמ יד ןלַּבשַא ןּופ ;םיִעֹלַּב יד ןּופ החּפשמ יד
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 ןּופ** ;םימָריחַא יד ןּופ החּפשמ יד ןעמָריחַא ןּופ ;םילַּבשַא
 החּפשמ יד ןעמָפּוח ןּופ ;םימָפּוש יד ןּופ החּפשמ יד ןעמָפּוּפש
 ןּוא דרַא ןעװעג ןענייז ןעַלְּב ןּופ ןיז יד ןּוא* .םימָפּוח יד ןּופ
 יד ןענָמַצַנ ןּופ ;םידרַא יד ןּופ החּפשמ יד ןדרַא ןּופנ .ןְמַעַנ
 ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד** .םיִנָמַעַנ יד ןּופ החּפשמ
 ףניפ ןעװעג ןענייז עטלייצעג ערעייז ןּוא ;תוחּפשמ ערעייז טול
 .טרעדנּוה סקעז ןּוא טנזיוט קיצרעפ ןּוא

 ןופ :תוחּפשמ ערעייז טול ןֶד ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד*
 תוחּפשמ יד ןענייז סָאד .םימָחּוש יד ןּופ החּפשמ יד ןעמֶחּוש
 םימָחּוש יד ןּופ תוחּפשמ עלַא* .תוחּפשמ ערעייז טול ןָד ןּופ
 טנזיוט קיצכעז ןּוא ריפ ןעװעג ןענייז עטלייצעג ערעיײז טול
 | .טרעדנּוה ריפ ןּוא

 יד ןהָנמִי ןּופ :תוחּפשמ ערעייז טול רׁשֶא ןּופ רעדניק יד
 ןהָעירּב ןּופ ;םיִוׁשָי יד ןּופ החּפשמ יד ןיִוׁשִי ןּופ ;הָנמִי ןּופ החּפשמ
 ןרָבָח ןּופ :ןהָעירּב ןּופ ןיז יד ןּופ= .םיִעירּב יד ןּופ החּפשמ יד
 יד ןּופ החּפשמ יד ןקלָאיּכלַמ ןּופ ;םירבָח יד ןּופ החּפשמ יד
 ןעװעג זיא רעטכָאט סרשֶא ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא* .םילָאיּכלַמ
 טול רשֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד* .חַרָׂש
 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפופ ןּוא יירד ,עטלײצעג ערעיײז

 ןלַאצחַי ןּופ :תוחּפשמ ערעייז טול ילּתפנ ןּופ רעדניק יד*
 ;םינּוג יד ןּופ החּפשמ יד ןינּוג ןּופ ;םילַאצחַי יד ןּופ החּפשמ יד
 ןּופ החּפשמ יד ןעמַלׁש ןּופ ;םירצִי יד ןּופ החּפשמ יד ןרָצָי ןּופי
 ערעייז טול ילּתפנ ןֹופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד* .םימֵלִש יד
 קיצרעפ ןּוא ףניפ ןעעג ןענייז עטלייצעג ערעייז ןּוא ;תוחּפשמ
 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט

 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ עטליײצעג יד ןענייז סָאד'י
 .קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןּביז טנזיוט ןּוא טנזיױט טרעדנּוה סקעז

 ּוצ" :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואיי
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 הלחנ ַא רַאפ דנַאל סָאד ןרעװ טלײטעגניַא לָאז !עקיזָאדיד
 רעמ ןּבעג ּוטסלָאז ןרערעמ םעד= .ןעמענ ןּופ לָאצ רעד טיול
 ;הלחנ רעקיצניװ ןּבעג ּוטסלָאז ןרעקיצניװ םעד ןּוא ,הלחנ
 .הלחנ ןייז ןרעװ ןּבעגעג לָאז עטלייצעג ענייז טול ןעכַאלטיא
 יד טול ;דנַאל סָאד ןרעװ טלייטעצ לָאז לרֹוג ךרוד רעּבָא**
 ןטיול= ..ןּברַא יז ןלָאז ןעמַאטשרעטָאפ ערעייז ןּופ ןעמענ
 ןרערעמ םעד ייס ,ןרעוו טלייטעגסיױא הלחנ רעייז לָאז לרֹוג
 .ןרעקיצניװ םעד ייס

 ערעיײז טול םייול יד ןּופ עטלייצעג יד ןענייז סָאד ןּואיי
 ןתָהק ןּופ ;םינּושרג יד ןּופ החּפשמ יד ןענֹושרַג ןּופ :תוחּפשמ
 .םיִרָרמ יד ןּופ החּפשמ יד ןירָרמ ןּופ ;םיתָהק יד ןּופ החּפשמ יד
 יד ,םינבל יד ןּופ החּפשמ יד :יול ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז סָאד*
 ןּופ החּפשמ יד ,םילחַמ יד ןּופ החּפשמ יד ,םינֹורבָח יד ןּופ החּפשמ
 ןרָאּבעג טָאה תֶהֹק ןּוא .םיחרק יד ןּופ החּפשמ יד ,םישּומ יד
 ,דָבָכֹוי ןעװעג זיא ּבײװ סמָרמַע ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא* .ןעמָרמַע
 ;םִיַרצִמ ןיא ןיול ייּב ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא סָאװ רעטכָאט סיול
 רעייז ןּוא ,ןהשמ ןּוא ןענֹרהַא ןרָאּבעג ןעמָרמַע ןּופ טָאה יז ןּוא
 ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןענֹרהַא ייּב ןּוא* .םירמ רעטסעווש
 אּוהיִבַא ןּוא בָדָנ ןוא** - .רָמָתיא ןּוא ,רֶזָעלֶא ,אּוהיבַא ןּוא ,בָדָנ
 רַאפ רעייפ דמערפ טכַארּבעג ןּבָאה ייז ןעוו ןּברָאטשעג ןענייז
 } + ;טָאג

 קיצנַאװצ ןּוא יירד ןעװעג ןענייז 2 ערעײז ןּואי*
 ;רעכעה ןּוא טלַא שדֹוח ַא ןּופ ןענױשרַאּפסנַאמ :עלַא ,טנויוט
 ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןרָאװעג טליײצעג טינ ןענייז יז םּורָאװ
 יד ןשיוװצ הלחנ ןייק ןרָאװעג ןּבעגעג טינ זיא יז לײװ ,לארׂשי
 .לארׂשי ןּופ רעדניק

 ןהשמ ןופ ןרָאװעג טלייצעג ןענייז סָאװ יד ןענייז סָאד**
 ןּופ רעדניק יד טלַײצעג ןּבָאה סָאװ ,ןהֹּכ םעד רֶזֶעלֶא ןּוא
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 ןּואי* .ֹוחירי ןּבעל ןדרַי םייּב בָאֹומ ןּופ א יד ןיא לארׂשי
 ןענייז סָאװ יד ןּופ רענייק ןעװעג טינ זיא עקיזָאדיד ןשיװצ
 ןּבָאה סָאװ ,ןֵהֹּכ םעד ןרהַא ןּוא ןהשמ ןּופ ןרָאװעג טליײצעג
 טָאג םורָאװ"* .יַניִס רּבדמ ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד טלייצעג
 ;ןּברַאטש יז ןלעװ רּבדמ ןיא ןּברַאטש :טנָאזעג יז ןגעװ טָאה
 ןופ ןוז רעד א ץּוחַא ןּבילּבעג טינ זיא יז ןּופ רענייק ןּוא
 .ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהְי ןּוא ,ןהָנּופי
 ,רֶפֵח ןּופ ןּוז םעד דָחפֶלצ ןּופ רעטכעט יד טנענעג ןּבָאהי ןיר

 ,ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד ,ריכָמ ןּופ ןּוז םעד ,דָעֹלִג ןּופ ןּוז םעד -
 ןעװעג ןענייז סָאד ןּוא-ןּוז ספסֹוי ,השנמ ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ
 ,הָּכלִמ ןּוא ,הָלגָח ןּוא ,העֹונ ,הָלחַמ :רעטכעט ענייז ןּופ ןעמענ יד
 רַאפ ןּוא ןרשמ רַאפ טלעטשענ ךיז ןּבָאה יז ןּואי-הָצרִּת ןּוא
 ,הדע רעצנַאג רעד ןּוא ןטשריפ יד רַאפ ןּוא ,ןהֹּכ םעד רֶזָעלֶא
 רעטָאפ רעודנוא* ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאננייַא םייּב
 ןשיווצ ןעװעג טינ זיא רע ןּוא ,רּבדמ רעד ןיא ןּברָאטשעג זיא
 סחרק ןיא טָאג ןגעקַא טלמַאזעגנייַא ךיז טָאה סָאװ למעזעג םעד
 ןּוא ;ןּברָאטשעג רע זיא דניז רענענייא ןייז ןיא טרעיינ ,למעזעג
 ןרעװ טרענימעג לָאז סָאװרַאפ* .טַאהעג טינ רע טָאה ןיז ןייק
 לײװ ,החּפשמ ןייז ןשיװצ ןּופ רעטָאפ רעזדנּוא ןּופ ןעמָאנ רעד
 רעדירּב יד ןשיוצ םוטנזיײא ןַא זדנּוא ּביג ?ןּוז ןייק טינ טָאה רע
 א | .רעטָאפ רעזדנוא ןּופ

 טָאג ןּואי .טָאג רַאפ טּפשמ רעיײז טכַארּבעג השמ טָאה?
 יד ןהנעט טכערעג' :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה
 ַא ןּופ םוטנגייא ןַא ןּבעג יז ּוטסלָאז ןּבעג :ןדָחפִלצ ןּופ רעטכעט
 ןכַאמ טסלָאז ןּוא ,רעטָאפ רעײז ןּופ רעדירּב יד ןשיװצ הלחנ
 יד ּוצ ןּואי .ײז ּוצ רעטָאפ רעייז ןּופ הלחנ יד ןייגרעּביא
 טעװ ןַאמ ַא זַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדער ּוטסלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןייגרעּביא ןכַאמ ריא טלָאז ,ןּוז ןייק טינ טָאה רע ןּוא ,ןּברַאטש
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 ןיק טינ טָאה רע ּבױא ןּוא* .רעטכָאט ןייז ּוצ הלחנ ןייז
 ןואי* .רעדירּב ענייז ּוצ הלחנ ןייז ןּבעג ריא טלָאז ,רעטכָאט
 ּוצ הלחנ ןייז ןּבעג ריא טלָאז ,רעדירּב ןייק טינ טָאה רע ּביױא
 טינ טָאה רעטָאפ ןייז ּביוא ןּואי .רעטָאפ ןייז ןּופ רעדירּב יד
 בורק ןטסטנענ ןייז ּוצ הלחנ ןייז ןּבעג ריא טלָאז ,רעדירּב ןייק
 יד ןייז לָאז סָאד ןּוא .ןעשרי יז לָאז רע ןּוא ,החּפשמ ןייז ןּופ
 טָאה טָאג יװ יװַא ,ץעזעגטכער ַא רַאפ לארׂשי ןּופ רעדניק
 .ןהשמ ןלױפַאּב

 "מעד ףיוא ףױרַא יג :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ּבָאה ךיא סָאװ ,דנַאל סָאד ןָא קּוק ןּוא ,םירָבַע גרַאּב ןקיזָאד
 ןּבָאה סע טסעוו ּוד זַא ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּבעגעג
 ,קלָאפ ןייד ּוצ ןרעװ טלמַאזעגנייַא ךיוא ּוד טסעװ ,טקּוקעגנָא
 יװַא* .ןרָאװעג טלמַאזעגנייַא זיא ןרהַא רעדּורּב ןייד יװ יװַא
 ייּב ןִצ רּבדמ ןיא ,לעפַאּב ןיימ טקינעּפשרעדיװ טָאה ריא יװ
 רַאפ רעסַאװ םייּב ןקילײה ּוצ ךימ ,הדע רעד ןּופ גירק םעד
 ןיא ׁשֵדְקיִתַבירמ ןּופ רעסַאװ סָאד זיא סָאד .ןגױא ערעיײז
 .ןִצ רּבדמ

 רעד טָאג לָאז" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאנ ּוצ טדערעג השמ טָאה*
 ןַאמ ַא ןצעזפיוא ןשינעפעשַאּב עלַא ןּופ רעטסייג יד ןּופ רַאה
 סָאװ ןּוא ,סיורַאפ יז ןײגסױרַא לָאז סָאװ'י ,הדע רעד רעּביא
 ,ןריפסורַא יז לָאז סָאװ ןּוא ,סיורַאפ יז ןעמּוקנײרַא לָאז
 טינ לָאז טָאג ןּופ הדע יד ידּכ ,ןעננערּבנײרַא יז לָאז סָאװ ןּוא
 .ךוטסַאּפ ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ףָאש יװ ױזַא ןייז

 ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהי ריד םענ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהיי
 ןייד ןענעלנָא טסלָאז ןּוא ,טסיינ ָאד זיא םיא ןיא סָאװ ןַאמ ַא ,ןּונ
 םעד רֶזֶעֹלֶא רַאפ ןלעטש םיא טסלָאז ןּוא* .םיא ףיוא טנַאה
 ןּבעגרעּביא םיא טסלָאז ןּוא ,הדע רעצנַאג רעד רַאפ ןּוא ,ןהֹּכ
 ןּופ ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא" .ןגיױא ערעייז רַאפ הָאְְוַצ ןייד
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 ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ידּכ ,םיא ףיוא ץנַאלג ןַיד
 םעד רֶנָעלֶא רַאפ ןייטש לָאז רע ןּוא .ןכרָאהעג ןלָאז לארׂשי
 םירּוא יד ןּופ דײשַאּב םעד םיא רַאפ ןגערפ טעװ רע ןּוא ,ןהֹּכ
 ליומ ןייז טול ןּוא ,ןײגסױרַא יז ןלָאז ליומ ןייז טול .טָאג רַאפ
 עצנַאג יד--םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא רע ,ןעמוקנײרַא יז ןלָאז
 .הדע

 ןוא ,ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ ױזַא ןָאטעג השמ טָאהיי
 רֶזָעלֶא רַאפ טלעטשעג םיא טָאה ןּוא ,ןעּוׁשֹוהְי ןעמּונעג טָאה רע
 טָאה רע ןּוא* .הדע רעצנַאג רעֶד רַאפ ןּוא ,ןהֹּכ םעד
 ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא טנעה ענייז טנעלעגנָא
 .ןהשמ ךרּוד טדערעג טָאה טָאג יװ יױװַא ,הָאוָוצ ןייז

 לעפַאּב" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא ןךר
 :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ַא רַאפ ,רעפּפָארעײּפ עניימ ןּופ זייּפש ןיימ ,ןּברק ןיימ

 ןיא רימ ּוצ ןייז ּוצ בירקמ ןטיה ריא טלָאז ,רימ ּוצ חיר ןקַאמשעג
 סָאד זיא סָאד :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא* .טייצ רעטלעטשעג ןייז
 ןסּפעש יײווצ :טָאנ ּוצ ןייז בירקמ טלָאז ריא סָאװ רעפּפָארעײפ
 .רעפּפָאדנַארּב קידנעטש ַא ,גָאט ַא ,רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי
 ןטיײװצ םעד ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןכַאמ ּוטסלָאז סּפעש ןייאי
 רַאפ לעמלמעז הָפיֵא לטנעצ ַא ןּוא* .טנװָא ןגעק ןכַאמ ּוטסלָאז
 לטרעפ ַא ,לייא םענעגָאלשעג טימ טשימרַאפ ,רעפּפָאזייּפש ַא
 טכַאמעג ויא סע יװ ױזַא ,רעפּפָאדנַארּב קידנעטש ַא' .ןיה
 רעפּפָארעײפ ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,יַניס גרַאּב םייּב ןרָאװעג
 ןייא םעד ּוצ ןיה לטרעפ ַא :רעפּפָאסיג ןייז ןּואי .טָאג ּוצ
 ןופ רעפּפָאסיג סָאד ןסיג וטסלָאז םּוטקילײה ןיא ;סּפעש
 ּוטסלָאז סּפעש ןטײװצ םעד ןּוא* .טָאג ּוצ קנַארטעג ןקרַאטש
 ,ירפ רעד ןיא ןּופ רעפּפָאזיּפש סָאד יו ױזַא ;טנװָא ןגעק ןכַאמ
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 רעפּפָארעײּפ ַא ,ןכַאמ ּוטסלָאז ,רעפּפָאסינ ןייז יװ יװַא ןּוא
 .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ

 ,רעלעפ ַא ןָא עקירָאי ןסּפעש ַײװצ :תּבש ןּופ גָאט ןיא ןּוא"
 טימ טשימרַאפ ,רעפּפָאזיּפש ַא ,לעמלמעו לטנעצ ייווצ ןּוא
 ,תּבש ןיא תּבש ןּופ רעפּפָאדנַארּב ַא"* ;רעפּפָאסיג ןייז טימ ,לייא
 .רעפּפָאסיג ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא

 ַא ןייז בירקמ ריא טלָאז ןשדֹוחישאֹר ערעײַא ןיא ןּוא;י
 ןּביז ;רעדיװ ןייא ןּוא ,ןסקָא עננוי ייווצ :טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב
 ,לעמלמעו לטנעצ יירד ןּוא= .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש
 ןּוא ,סקָא ןכַאלטיא ּוצ ,לייא טימ טשימרַאפ ,רעפּפָאזיּפש ַא
 ,לייא טימ טשימרַאפ ,רעפּפָאויּפש ַא ,לעמלמעז לטנעצ ייווצ
 ,לעמלמעז לטנעצ ּוצ , לטנעצ ּוצ ןּוא* ;רעדיװ ןייא םעד ּוצ
 .סּפעש ןכַאלטיא ּוצ ,לייא טימ טשימרַאפ ,רעפּפָאויּפש ַא
 ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָאדנַארּב ַא
 ןייז לָאז ןיײװ ןיה רעּבלַאה ַא :רעפּפָאסינ ערעייז ןּוא'* .טָאג
 ןיה לטרעפ ַא ןּוא ,רעדיװ ַא ּוצ ןיה לטירד ַא ןּוא ,סקָא ןַא ּוצ
 שדֹוח-שאֹר ןּופ רעפּפָאדנַארּב סָאד ויא סָאד .;סּפעש ַא ּוצ
 קָאּבנגיצ ןייא ןּוא=* .רָאי ןּופ םישדח יד רַאפ שדֹוחישאר ןיא
 -דנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא ,טָאנ ּוצ רעפּפָאדניז ַא רַאפ
 .רעפּפָאסיג ןייז טימ ,ןרעװ טכַאמעג לָאז ,רעפּפָא

 לָאז ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא ןּואיי -
 -מעד ןּופ גָאט ןטנצפּופ ןיא ןּואי .טָאנ ּוצ חַסֶּפךּברק ַא ןייז
 ןרעװ ןסענעג לָאז געט ןּביז .בוטיםוִי ַא ןייז לָאז ,שדֹוח ןקיזָאד
 :נופּורפיונוצ עקילײה ַא ןייז לָאז גָאט ןטשרע ןיא* .תוצמ
 בירקמ טלָאז ריא ןּואי* .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק
 ,ןסקָא עננּוי ייווצ :טָאג וצ רעפּפָאדנַארּב ַא ,רעפּפָארעײפ ַא ןייז
 ןלָאז רעלעפ ַא ןָא ;עקירָאי ןסּפעש ןּביז ןּוא ,רעדיװ ןייא ןּוא
 טשימרַאפ לעמלמעז :רעפּפָאזייּפש רעייז ןּוא* .ןייז ךייַא ייּב יז
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 ,רעדיװ ַא וצ לטנעצ ייווצ ןּוא ,סקָא ןַאּוצ לטנעצ ירד ;ליײא טימ
 רַאפ ןכַאמ ּוטסלָאז לטנעצ ּוצ ,לטנעצ ּוצ* .ןכַאמ רִיא טלָאז
 -דניז ַא קָאּב ןייא ןּוא=  .ןסּפעש ןּביז יד ןּופ סּפעש ןכַאלטיא
 רעפּפָאדנַארּב םעד ץּוחַא* .ְךייַא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,רעפּפָא
 .טלָאז ,רעּפּפָאדנַארּב ןקידנעטש ןרַאפ סָאװ ,ירפ רעד ןיא ןּופ
 ןכַאמ ריא טלָאז עקיזָאדיד יװ יוזַא* .עקיזָאדיד ןכַאמ ריא

 ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ןּופ זייּפש ַא ,געט ןּביז ךַאלגעט |
 סע לָאז רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא .טָאג ּוצ חיר
 גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא= .רעפּפָאסיג ןייז טימ ,ןרעװ טכַאמעג
 רוי ןייק ;ךייַא ייּב גנּופּורפיונּוצ עקילײה ַא ןייז לָאז
 .ןָאט טינ ריא טלָאז

 טננערּב ריא ןעוו .,עקיטייצטשרע יד ןּופ גָאט ןיא ןּוא*
 ,תועּובש רעייַא ןיא ,טָאג ּוצ האּובּת רעיינ ןּופ רעפּפָאזייּפש ַא !

 טעּברַאטסניד ןייק ;ךייַא ייּב גנּופּורפיונוצ עקילײה ַא ןייז לָאז
 -דנַארּב ַא ןייז בירקמ טלָאז ריא ןּוא= .ןָאט טינ ריא טלָאז
 ןייא ,ןסקָא עגנּוי יײװצ :טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָא
 -למעז :רעפּפָאויײּפש רעייז ןּוא= .עקירָאי ןסּפעש ןּביז ,רעדיװ
 יוװצ ,סקָא ןכַאלטיא ּוצ לטנעצ ירד ,לייא טימ טשימרַאפ לעמ
 -טיא רַאפ לטנעצ ּוצ ,לטנעצ ּוצ* ;רעדיװ ןייא םעד ּוצ לטנעצ
 ּוצ רּפכמ ,קָאּבנגיצ ןייא*= .ןסּפעש ןּביז יד ןּופ סּפעש ןכַאל
 ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא** .ְךייַא ףיוא ןייז
 ייּב ייז ןלָאז רעלעפ ַא ןָא-ןכַאמ יז ריִא טלָאז רעפּפָאזיײּפש
 .רעפּפָאסיג ערעייז טימ-ךייז ךייַא
 לָאז ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא ןּוא ןֵרר

 טעּברַאטסניד ןייק ;ךיַא ייּב גנּופּורפיונּוצ עקילײה ַא ןייז !
 .ןייז ךייַא סע לָאז גנּולַאש ןּופ גָאט ַא ;ןָאט טינ ריא טלָאז
 חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָאדנַארּב ַא ןכַאמ טלָאז ריא ןוא;
 ,עקירָאי ןסּפעש ןּביז ,רעדיװ ןייא ,סקָא ןגנוי ןייא :טָאג ּוצ
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 טשימרַאפ לעמלמעז :רעפּפָאזײּפש רעייז ןּוא* .רעלעפ ַא ןָא
 םעד ּוצ לטנעצ יײװצ ,סקָא םעד ּוצ לטנעצ ײרד ,לייא טימ
 .ןסּפעש ןּביז יד ןּופ סּפעש ןכַאלטיא ּוצ לטנעצ ןייא ןּוא* ,רעדיװ
 .ךייַא ףיוא ןייז ּוצ רּפכמ ,רעפּפָאדניז ַא קָאּבנגיצ ןייא ןּוא*
 ,רעפּפָאוייּפש ןייז ןּוא שדֹוחישאֹר ןּופ רעפּפָאדנַארּב םעד ץּוחַא?
 ןוא ,רעפּפָאזייּפש ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ןּוא
 ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,ןיד רעייז טול ,רעפּפָאסיג ערעיײז
 .טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ

 ןייז לָאז שדֹוח ןטעּביז ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ןּואי
 ןקינײּפ טלָאז ריא ןּוא ;ךייַא ייּב גנופּורפיונוצ עקילײה ַא
 טלָאז ריא ןּוא" .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא ןייק ;לעז רעיײַא
 :חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ טָאג וצ רעפּפָאדנַארּב ַא ןייז בירקמ
 רעלעפ ַא ןָא ;עקירָאי ןסּפעש ןּביז ,רעדיװ ןייא ,סקָא ןננּוי ןייא
 לעמלמעז :רעּפּפָאזַײּפש רעייז ןּוא' .ןייז ךייַא ייּב יז ןלָאז
 ּוצ לטנעצ ײװצ ,סקָא םעד ּוצ לטנעצ ירד ,לייא טימ טשימרַאפ
 סּפעש ןכַאלטיא רַאפ לטנעצ ּוצ ,לטנעצ ּוצ*' ;רעדיװ ןייא םעד
 םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּבנגיצ ןייא': .ןסּפעש ןּביז יד ןּופ
 רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ןּוא ,גנוּבעגרַאפ ןּופ רעפּפָאדניז
 .רעפּפָאסינ ערעיײיז ןּוא ,רעפּפָאזיײּפש ןייז ןּוא

 ַא ןייז לָאז שדֹוח ןטעּביז ןּופ גָאט ןטנצפּופ ןיא ןואי*
 טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;ךייַא ייּב גנופּורפיונּוצ עקיליײה
 .געט ןּביז טָאג ּוצ גָאטרעײפ ַא ןרעייפ טלָאז ריא ןּוא .ןָאט
 ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָאדנַארּב ַא ןייז בירקמ טלָאז ריא ןּואי
 ןצרעפ ,סרעדיװ יײװצ ,ןסקָא עגנּוי ןציירד :טָאנ ּוצ חיר
 דײּפש רעייז ןּוא'* .ןייז יז ןלָאז רעלעפ ַא ןָא ;עקירָאי ןסּפעש
 ּוצ לטנעצ ירד ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז :רעפּפָא
 ןכַאלטיא ּוצ לטנעצ ײװצ ,ןסקָא ןציײרד יד ןּופ סקָא ןכַאלטיא
 רַאפ לטנעצ ּוצ ,לטנעצ ּוצ ןּוא* ,סרעדיװ ײװצ יד ןּופ רעדיװ
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 קָאּבנגיצ ןייא ןּואי* .ןסּפעש ןצרעפ יד ןּופ סּפעש ןכַאלטיא
 ןייז ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא
 .רעפּפָאסיג ןייז ןּוא ,רעפּפָאזײּפש

 ײװצ ,ןסקָא עגנוי ףלעװצ :גָאט ןטיײװצ ןפיוא ןואיי
 רעייז ןּוא* .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש ןצרעפ ,סרעדיו
 יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעיײז ןּוא רעפּפָאזייּפש
 .ןיד רעד יװ יװַא ,לָאצ רעייז טול ,ןסּפעש יד ּוצ ןּוא ,סרעדיװ
 ןקידנעטש םעד ץּוחַא -.רעפּפָאדניז ַא קָאּבניצ ןייא ןוא"
 .רעפּפָאסינ ערעיז ןּוא ,רעפּפָאזייּפש ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב

 ,סרעדיװ יײװצ ,ןסקָא עננוי ףלע :נָאט ןטירד ןפיוא ןּואי
 דײּפש רעײז ןּוא= .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש ןצרעפ
 ,סרעדיװ יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעייז ןּוא רעפּפָא
 ןייא ןּוא* .ןיד רעד יװ יװַא לָאצ רעייז טול ,ןסּפעש יד ּוצ ןּוא
 ןוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץוחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּב
 .רעפּפָאסיג ןייז ןּוא רעפּפָאזייּפש ןייז

 ןצרעפ ,סרעדיװ יײװצ ,ןסקָא ןעצ:גָאט ןטריפ ןפיוא ןּוא
 ןוא רעפּפָאויּפש רעייז ןּוא* .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש
 יד ּוצ ןּוא ,סרעדיװ יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסינ ערעײז
 קָאּבנגיצ ןייא ןּוא* .ןיד רעד יװ יװַא לָאצ רעייז טול ,ןסּפעש
 ןייז ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץוחַא .רעפּפָאדניז ַא
 .רעפּפָאסיג ןייז ןוא ,רעפּפָאזיּפש

 ןצרעפ ,סרעדיװ ײװצ ,ןסקָא ןיינ :גָאט ןטפניפ ןפיוא ןּואי*
 ןוא רעפּפָאזייּפש רעייז ןּוא* .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש
 יד ּוצ ןּוא ,סרעדיװ יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעײז
 ַא קָאּב ןייא ןּוא* .ןיד רעד יװ יװַא לָאצ רעייז טול ,ןסּפעש
 ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז
 .רעפּפָאסיג ןייז ןּוא ,רעפּפָאזײּפש

 ןצרעפ ,סרעדיװ ײװצ ,ןסקָא טכַא :גָאט ןטסקעז ןפיוא ןּואי
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 ןּוא רעפּפָאזַײּפש רעיײז ןּוא" .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש
 יד ּוצ ןּוא ,סרעדיװ יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעייז
 ַא קָאּב ןייא ןּוא* .ןיד רעד יװ ױזַא לָאצ רעייז טול ,ןסּפעש
 -וייּפש ןייז ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז
 .רעפּפָאסיג ענייז ןּוא ,רעפּפָא

 ןצרעפ ,סרעדיװ ײװצ ,ןסקָא ןּביז :גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּואי
 ןוא רעפּפָאזיּפש רעייז ןּוא= .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש
 יד ּוצ ןּוא ,סרעדיװ יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעייז
 ַא קָאּב ןייא ןּוא* .ןיד רעייז יװ ױזַא לָאצ רעיײז טול ,ןסּפעש
 רייפ ןייז ,רעּפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ןּוחַא .רעּפּפָאדניז
 ,רעפּפָאסינ ןייז ןּוא ,רעפּפָא

 יב גנולמַאזנייַא עקילײה ַא ןייז לָאז גָאט ןטכַא ןפיואיי
 טלָאז ריא ןּוא  .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;ךײַא
 ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,רעפּפָאדנַארּב ַא ןייז בירקמ
 ןָא ,עקירָאי ןסּפעש ןּביז ,רעדיװ ןייא ,סקָא ןייא :טָאג ּוצ חיר
 ּוצ ,רעפּפָאסינ ערעייז ןּוא .רעפּפָאזיּפש רעייז" .רעלעפ ַא
 . לָאצ רעיײז טול ,ןסּפעש יד ּוצ ןּוא ,רעדיװ םעד ּוצ ,סקָא םעד
 םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּב ןייא ןּוא* .ןיד רעד יװ יױזַא
 -סיג ןייז ןּוא ,רעפּפָאזייּפש ןייז ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש
 .רעפּפָא

 "םוי ערעײַא ןיא טָאג ּוצ ןֿכַאמ ריא טלָאז עקיזָאדיד*
 ,ןּבָאנ עקיליוװיירפ ערעיײַא ןּוא ,םירדנ ערעיײַא ץּוחַא ,םיבֹוט
 ןוא ,רעפּפָאזייּפש ערעייַא ןּופ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ערעייַא ןּופ
 .רעפּפָאדירפ ערעייַא ןּופ ןּוא ,רעפּפָאסינ ערעײַא ןּופ
 יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד טגָאזעגנָא טָאה השמ ןּוא ל

 .ןליופַאּב ןהשמ טָאה טָאג סָאװ ץלַא
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 תֹוּטַמ

 םיטבש יד ןּופ טײלטּפױה יד ּוצ טדערעג טָאה השמ ןּואי
 סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 :ןלױפַאּב טָאה טָאנ

 ,העּובש ַא ןרעווש רעדָא ,טָאגּוצ רדנ ַא ןָאט טעװ ןַאמ ַא זַאי
 ;טרָאװ ןייז ןכעװשרַאפ טינ רע לָאז ,רוסיא ןַא ךיז ףיוא ןרסַא ּוצ
 ןּוא* .ןָאט רע לָאז ,ליומ ןייז ןּופ סױרַא טייג סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 ןרסַא טעװ ןּוא ,טָאג ּוצ רדנ ַא ןָאט טעװ ןױשרַאּפסּבײװ ַא זַא
 ןּוא* ,טנגּוי ריא ןיא ,זיוה סרעטָאפ ריא ןיא ,רוסיא ןַא ךיז ףיוא
 יז סָאװ רוסיא ריא רעדָא ,רדנ ריא ןרעה טעװ רעטָאפ ריא
 ,ןגיײװשוצ ריא טעװ רעטָאפ ריא ןּוא ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה
 יז סָאװ רוסיא רעכַאלטיא ןּוא ,ןײטשַאּב םירדנ עריא עלַא ןלָאז
 רעטָאפ ריא רעּבָא ּביוא* .ןײטשַאּב לָאז ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה
 ,טרעהעג טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןיא טרעװעג ריא טָאה
 טָאה יז סָאװ םירוסיא עריא ןּוא ,םירדנ עריא עלַא ןלָאז
 ,ןּבעגרַאפ ריא טעװ טָאג ןּוא ;ןײטשַאּב טינ ,ךיז ףיוא טרסַאעג
 ןעמענ טעװ יז ּביוא ןּוא .טרעװעג ריא טָאה רעטָאפ ריא לײװ
 -סורַא רעד רעדָא ,ריא ףיוא ןענייז םירדנ עריא ןעוו ,ןַאמ ַא
 ריא ןּוא* ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ ,ןּפיל עריא ןּופ דער
 טעװ רע ןּוא-ןרעה טעװ רע גָאט רעסָאװ ןיא-ןרעה טעװ ןַאמ
 םירוסיא עריא ןּוא ,םירדנ עריא ןײטשַאּב ןלָאז ,ןגיײװשּוצ ריא
 רעּבָא ּביוא' .ןײטשַאּב ןלָאז ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ
 רע לָאז ,טרעה רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןרעוװ ריא טעװ ןַאמ ריא
 דערסױרַא םעד ןּוא ,ריא ףיוא סָאװ רדנ ריא ןרעטשרַאפ
 טעװ טָאג ןּוא ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ ,ןּפיל עריא ןּופ
 ,השורג ַא ןּוא הנמלַא ןַא ןּופ רדנ רעד רעּבָא* .ןּבעגרַאפ ריא
 .ריא רַאפ ןײטשַאּב לָאז ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ ץלַא
 ,ןַאמ ריא ןּופ זיוה ןיא ןָאטעג רדנ ַא טָאה זיורפ ַא ּביוא ןּוא;י
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 ,העובש ַא ךרּוד רּוסיא ןַא ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז רעדָא
 ריא ןּוא ,ןגיװשעגּוצ ריא טָאה ןּוא ,טרעהעג טָאה ןַאמ ריא ןּואי*
 רעכַאלטיא ןּוא ,ןײטשַאּב םירדנ עריא עלַא ןלָאז ,טרעװעג טינ
 ּביוא** .ןײטשַאּב לָאז ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ רוסיא
 גָאט םעד ןיא ןַאמ ריא ןרעטשרַאפ יז טעװ ןרעטשרַאפ רעּבָא
 עריא ןּופ ,ןּפיל עריא ןּופ זָאלסױרַא ןייק לָאז ,טרעה רע סָאװ
 ןַאמ ריא ;ןײטשַאּב טינ ,ךיז ףיוא רוסיא ןַא ןּופ רעדָא ,םירדנ
 רעכַאלטיא* .ןּבעגרַאפ ריא טעװ טָאג ןּוא ,טרעטשרַאפ יז טָאה
 ןקינייּפ וצ ףיוא ,רוסיא רענערָאװשעג רעכַאלטיא ןּוא ,רדנ
 ןעק ןַאמ ריא ןּוא ,ןײטשַאּב ןזָאל סע ןַאמ ריא ןעק ,לעז יד
 ןגײװשּוצ ריא טעװ ןגיײװשּוצ רעּבָא ּביוא* .ןרעטשרַאפ סע
 עריא עלַא ןײטשַאּב טכַאמעג רע טָאה ,תעל-תעמ ַא ןַאמ ריא
 טָאה רע ;ריא ףיוא סָאװ םירּוסיא עריא עלַא רעדָא ,םירדנ
 םעד ןיא ןגיוושענוצ ריא טָאה רע לײװ ןײטשַאּב טכַאמעג ייז
 רע טעװ ןרעטשרַאפ ּביוא ןּוא* .טרעהעג טָאה רע סָאװ גָאט
 רע טעװ ,טרעהעג טָאה רע יװ םעד ךָאנ גנַאל ןרעטשרַאפ יז
 .דניז ריא ןגָארט

 ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ןצעזעג יד ןענייז סָאדיי
 ,רעטכָאט ןייז ןּוא רעטָאפ ַא ןשיווצ ,ּבײװ ןייז ןּוא ןַאמ ַא ןשיװצ
 .זיוה סרעטָאפ ריא ןיא ,טנגּוי ריא ןיא

 ךיז יז" :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי אל
 ;םינָידִמ יד ןָא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ המקנ יד םקֹונ

 .קלָאפ ןייד ּוצ ןרעװ טלמַאזעגניַא ּוטסעװ ךָאנרעד
 טנּפָאװַאּב :ןגָאז ּוצ יװַא ,קלָאפ םּוצ טדערעג השמ טָאה;

 -סיוא ןִידִמ ףיוא ןייג יז ןלָאז ןּוא ,ליח םּוצ רענעמ ךייַא ןּופ
 ּוצ ,טבש ַא ןּופ טנזיוט ּוצ* .ןָידִמ ףיוא טָאג ןּופ המקנ יד ןריפּוצ
 ןקיש ריא טלָאז ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ ,טבש ַא ןּופ טנזיוט
 ,ליח ןיא
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 לארׂשי ןּופ ןטנזיוט יד ןּופ ןרָאװעג טלעטשעגּוצ ןענייזי
 ןוא* .ליח עטנּפָאװַאּב טנזיױט ףלעװצ ,טבש ַא ןּופ טנזיוט ּוצ
 טימ יז ,טבש ַא ןּופ טנויוט ּוצ ליח ןיא טקישעג יז טָאה השמ
 עקילייה יד טימ ,ליח ןיא ,ןהֹּכ םעד רֶזָעלֶא ןּופ ןּוז םעד סחניּפ
 ןּבָאה יז ןּואי .טנַאה ןייז ןיא ןטײמּורטלַאש יד ןּוא םילּכ
 ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןָידִמ ףיוא ןטלַאהעג המחלמ
 יד ךיוא* .ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי טעגרהענסיוא ןּבָאה יז ןּוא
 :ענעגָאלשרעד ערעייז ןשיווצ טעגרהעג יז ןּבָאה ןִידִמ ןּופ םיכלמ
 םיכלמ ףניפ יד ,עַבָר ןּוא ,רּוח ןּוא ,רּוצ ןּוא ,םָקָר ןּוא ,יֵוַא
 טעגרהעג יז ןּבָאה ןרֹועְּב ןּופ ןּוז םעד םֶעֹלְּב ךיוא ;ןִידִמ ןּופ
 יד ןעגנַאפעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא" .דרעוװש ןטימ
 ערעייז עלַא ןּוא ;רעדניק עניילק ערעייז ןּוא ,ןִידִמ ןּופ רעּבײװ
 ןּבָאה ,געמרַאפ ןצנַאג רעייז ןּוא ,יפ ערעייז עלַא ןּוא ,תומהּב
 ניֹוװ ערעייז ןיא טעטש ערעייז עלַא ןּוא" .טּבױרעגקעװַא יז
 -רַאפ יז ןּבָאה ,רעפרעדרענַאל ערעײז עלַא ןּוא ,רעטרע
 ,ּבױרקַאז ןצנַאג םעד ןעמּונעג ןּבָאה יז ןּוא;* .רעייפ ןיא טנערּב
 ןואי* ,תומהּב ןּופ ןּוא ןשטנעמ ןּופ ,ּבױרּבײרט ןצנַאג םעד ןּוא
 םעד ןּוא ּביורּבײרט םעד ןּוא ענעגנַאפעג יד טכַארּבעג ןּבָאה
 ןּופ הדע רעד ּוצ ןּוא ,ןהֹּכ םעד רֶזָעלֶא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ ּבױרקַאז
 בָאֹומ ןּופ ןענױלּפ יד ףיוא ; .רענַאל ןיא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 .ֹוחירי ןּבעל ןדרַי םייּב סָאװ

 ןּופ ןטשריפ עלַא ןּוא ,ןהֹּכ רעד רֶזֶעלֶא ןּוא ,השמ ןענייזיי
 ןּוא* .רעגַאל ןסיוא ןגעקטנַא יז ןעגנַאגעגסױרַא ,הדע רעד
 יד ,ליח ןרעּביא עטצעזענפיוא יד ףיוא טנרעצעג טָאה השמ
 ןענייז סָאװ ,טרעדנּוה ןּופ עטצלע יד ןּוא ,טנויוט ןּופ עטסטלע
 :טנָאזעג יז ּוצ טָאה השמ ןּוא* .טסניד-המחלמ ןּופ ןעמוקענ
 ןּבָאה סָאד" ?ןענױשרַאּפסּבײװ עלַא ןּבעל טוָאלעג ריא טָאה
 רעדניק יד טכַארּבעג ,ןעמָעלִּב ןּופ דערנָא םעד ףיוא ,ךָאד יז
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 ןופ הׂשעמ רעד ןיא ,טָאג ןָא גנושלעפ ַא ןיינַאּב ּוצ לארׂשי ןּופ
 ןואי  .טָאג ןּופ הדע רעד ףיוא ןעװעג זיא הפנמ יד ןּוא ,רֹועּפ
 ענַײלק יד ןשיװצ ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי טעגרה דנּוצַא
 ַא ןּופ סיײװ סָאװ ןױשרַאּפסּבײװ רעדעװטעי טעגרה ןּוא ,רעדניק
 ןשיװצ רעדניק עלַא ןּוא* .ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל ךרּוד ןַאמ
 -סנַאמ ַא טימ ןגיל ןּופ טינ ןסײװ סָאװ ןענױשרַאּפסּבײװ יד
 טרעגַאל ,ריא ןּוא* .ךייַא רַאפ ןּבעל ןזָאל ריא טלָאז ,ןױשרַאּפ
 ,שפנ ַא טעגרהעג טָאה סָאװ רעכַאלטיא ;געט ןּביז רעגַאל ןסיוא
 ,םענענָאלשרעד ַא ןָא טרירעגנָא ךיז טָאה טָאװ רעכַאלטיא ןּוא
 ןּוא ריא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד ןפיוא ךייֵא טקינײר
 רעדעוװטעי ןּוא ,דנּב רעדעװטעי ןּוא=  .ענעגנַאפעג ערעייא
 ןוא ,רָאהנגיצ ןּופ טכַאמענ זיא סָאװ ץלַא ןּוא ,לעפ ןּופ ךַאו
 .ןקיניײר ךייַא ריא טלָאז ,ילּכ ענרעצליה רעדעװטעי

 סָאװ טייל-סליח יד ּוצ טגָאועג טָאה ןהֹּכ רעד רֶזֶעלֶא ןּוא*י
 רעד ןופ ץעועג סָאד יא סָאד :המחלמ ןיא ןעננַאנעג ןענייז
 ןוא ,דלָאג סָאד רעּבָא** :ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ הרֹוּת
 ,יײלּב סָאד ןּוא ,ןיצ סָאד ,ןזייַא סָאד ,רעּפוק סָאד ,רעּבליז סָאד
 ןייגכרּוד ןכַאמ ריא טלָאז ,רעייפ ןיא ןעמּוק ןעק סָאװ ץלַאי
 טקינײרעג זּומ סע רָאנ ;ןייר ןרעװ טעװ סע ןּוא ,רעייפ ךרּוד
 ןיא ןעמּוק טינ ןעק סָאװ ץלַא ןּוא .רעסַאװגנערּפש טימ ןרעוו
 ריא ןּוא= .רעסַאװ ךרּוד ןייגכרוד ןכַאמ ריא טלָאז ,רעייפ
 טעװ ריא ןּוא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא רעדיילק ערעיײַא ןשַאװ טלָאז
 .רענַאל ןיא ןעמּוקנירַא ריא טנעמ ךָאנרעד ןּוא ,ןייר ןרעוו

 ףיוא םענ" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ןופ ןּוא ןשטנעמ ןּופ ,ּביורּבײרט םענעננַאפעג םעד ןּופ לָאצ יד
 יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ,ןהֹּכ רעד רֶזֶעלֶא ןּוא ּוד ,תומהּב
 יּביירט םעד ןליײטעצ טסלָאז ןּוא* .הדע רעד ןּופ רעזייהרעטָאפ
 ןענייז סָאװ טרעטלַאה-המחלמ יד ןשיװצ ,טפלעה ןיא ּבױר
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 ןוא* .הדע רעצנַאג רעד ןשיווצ ןּוא ,ליח ןיא ןעגנַאגענסױרַא
 סָאװ טייל-המחלמ יד ןּופ טָאג ּוצ ּבָאגּפָא ןַא ןדישּפָא טסלָאז
 ,טרעדנּוה ףניפ ןּופ קיטש ןייא ;ליח ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז
 ןּופ ןּוא ,ןעלזייא יד ןּופ ןּוא ,רעדניר יד ןּופ ןּוא ,ןשטנעמ יד ןּופ
 טסלָאז ןּוא ;ןעמענ סע ריא טלָאז טפלעה רעייז ןּופי .ףָאש יד
 ןּופ ןּוא" .טָאג ּוצ גנודײשּפָא ןַא ,ןהֹּכ םעד רֶזֲעלֶא ּוצ ןּבעג סע
 סנייא ןעמענ ּוטסלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טּפלעה רעד
 ןּופ ,רעדניר יד ןּופ ,ןשטנעמ יד ןּופ ,קיצּפּופ ןּופ ןעמּונעגסױרַא
 יז טסלָאז ןּוא ;תומהּב עלַא ןּופ--ףָאש יד ןּופ ןּוא ,ןעלזייא יד
 .טָאג ןּופ ןּכשִמ םעד ןּופ גנוטיה יד ןטיה סָאװ ,םיִַיול יד ּוצ ןּבעג

 טָאג יװ יװַא ןָאטעג ןּבָאה ןהֹּכ רעד רֶזָעלֶא ןּוא השמ ןּוא*י
 ןּבילּבעג זיא סָאװ ּביױרּבײרט רעד ןּוא* .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה
 :ןעװעג זיא ,טּבױרעג טָאה קלָאפ-ליח סָאד סָאװ ּביױר םעד ךָאנ
 - ;טנזיוט ףניפ ןּוא טנזיוט קיצעּביז ןּוא טנזיוט טרעדנּוה סקעז ,ףָאש
 ןוא ןייא ,ןעלזייא ןּוא** ;טנזױט קיצעביז ןּוא ייוװצ ,רעדניר ,ןּוא*
 ןענױשרַאּפסּבײװ ןּופ ,ןשטנעמ ןּופ תושפנ ןּוא* ;טנזױט קיצכעז
 -ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל ןּופ טסּוװעג טינ ןּבָאה סָאװ
 רעד ,טפלעה ַא ןּוא* .טוזיוט קיסיירד ןּוא ײװצ ,תושפנ עלַא
 יד ןּופ לָאצ יד- ליח ןיא ןעננַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ יד ןּופ קלח
 ןּוא טנזיוט קיסיײרד ןּוא טנזױט טרעדנּוה ירד ןעװעג זיא ,ףָאש
 יד ןּופ טָאג ּוצ ּבָאנּפָא יד ןּוא* .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ןּביז
 ןוא* .קיצעּביז ןּוא ףניפ ןּוא טרעדנּוה סקעז ןעװעג זיא ףָאש
 ּוצ יז ןּופ ּבָאגּפָא יד ןּוא ;טנוױט קיסיירד ןּוא סקעז ,רעדניר יד
 ןּוא טנזיוט קיסיירד ,ןעלזייא ןּוא* .קיצעּביז ןּוא יײװצ ,טָאג
 .קיצכעז ןּוא ןייא ,טָאנ ּוצ יז ןּופ בָאנּפָא יד ןּוא ;טרעדנּוה ףניפ
 יז ןּופ ּבָאוּפָא יד ןּוא ;טנזױט ןצכעז ,ןשטנעמ ןּופ תושפנ ןּואיי
 -רעּביא טָאה :השמ ןּוא* .תושפנ קיסיירד ןּוא יײװצ ,טָאג ּוצ
 ױזַא ,ןהֹּכ םעד רֶזָעלֶא ּוצ גנּודײשּפָא סטָאג ןּופ ּבָאוּפָא יד ןּבעגעג
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 יד ןּופ טפלעה רעד ןּופ ןּוא= .ןלױפַאּב ןהשֹמ טָאה טָאג יװ
 רענעמ יד ייּב ןעמּונעגּפָארַא טָאה השמ סָאװ ,לארשי ןּופ רעדניק
 הדע רעד ןּופ טפלעה יד ןּוא**-ליח ןיא ןעװעג ןענייז סָאװ
 קיסיירד ןּוא טנזיוט טרעדנוה יירד ,ףָאש יד ןּופ :ןעװעג זיא
 סקעז ,רעדניר ןּוא= ;טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט ןּביז ןּוא טנזיוט
 ףניפ ןּוא טנויוט קיסיירד ,ןעלזייא ןּוא* ;טנוױט קיסיירד ןּוא
 רעד ןּופי-טנזיוט ןצכעז ,ןשטנעמ ןּופ תושפנ ןּוא* ;טרעדנּוה
 סנייא ןעמּונעג השמ טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טפלעה
 ,תומהּב יד ןּופ ןּוא ,ןשטנעמ יד ןּופ ,קיצּפופ ןּופ ןעמּונעגסױרַא
 ןופ גנוטיה יד ןטיה סָאװ ,םיַיול יד ּוצ ןּבעגעג יז טָאה רע ןּוא
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,טָאג ןּופ ןּכשִמ םעד

 ,ליח ןּופ ןטנויױט יד רעּביא סָאװ עטצעזענפיוא יד ןּואי
 ןּבָאה ,טרעדנּוה ןּופ עטסטלע יד ןּוא ,טנזיוט ןּופ עטסטלע יד
 טכענק ענייד :ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* ;ןהשמ ּוצ טנענעג
 רעטְנּוא סָאװ טייל-המחלמ יד ןּופ לָאצ יד ןעמּונעגפיוא ןּבָאה
 .ןרָאװעג טרענימעג טינ זיא ודנוא ןּופ רענייק ןּוא ,טנַאה רעודנּוא
 סָאװ רעכַאלטיא ;טָאג ּוצ הנּתמ ַא טכַארּבעג רימ ןּבָאה"
 -טנַאה ןּוא ,רעדנעּבמערָא ,ןכַאז ענרעדלינ ,ןענופעג טָאה רע
 רּפכמ ,רעדנעּבודלַאה ןּוא ,ןענניריוא ,ךַאלרעגניפ ,ךַאלטײק
 .טָאג רַאפ לעז רעודנּוא ףיוא ןייז ּוצ

 סָאד יז ןּופ ןעמּונענּוצ ןהֹּכ רעד רֶזָעלֶא ןּוא השמ ןּבָאה'י
 עצנַאג סָאד ןּוא* .ןכַאז עטעּברַאעגסױא ײלרעלַא ,דלָאנ
 ,טָאג ּוצ טדײשענּפָא ןּבָאה יז סָאװ גנּודײשּפָא רעד ןּופ דלָאג
 ןּופ ,לקָש קיצּפּופ ןּוא טרעדנוה ןּביז טנזיוט ןצכעז ןעוװעג זיא
 -.טרעדנוה ןּופ עטסטלע יד ןּופ ןּוא ,טנזיוט ןּופ עטסטלע יד
 ןּוא*-.ךיז רַאפ רעכַאלטיא טּבױרעג ןּבָאה טיײל-סליח יד
 יד ןּופ דלָאג סָאד ןעמּונענּוצ ןּבָאה ןהֹּכ רעד רֶזֶעלֶא ןּוא השמ
 טכַארּבעג סע ןּבָאה ןּוא ,טרעדנּוה ןּופ ןּוא טנזיוט ןּופ עטסטלע
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 רַאפ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןָא גנּונָאמרעד ַא ,דעֹומ-להֹוא ןיא
 .טָאג

 ןּבָאה דֶג ןּופ רעדניק יד ןּוא ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּואי ךֶל
 סָאד ןעזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ךס ַא רעייז ,יפ ליפ טַאהעג

 טרָא ןַא זיא טרָא רעד טשרע ,דָעֹלִג דנַאל סָאד ןּוא רֶזְעַי דנַאל
 ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּוא דָג ןּופ רעדניק יד ןענייז: .יפ רַאפ
 םעד רֶזֶעלֶא ּוצ ןּוא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןעמוקענ
 ,תֹורָטַע* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדע רעד ןּופ ןטשריפ יד ּוצ ןּוא ,ןהֹּכ
 ןוא ,הֵלָעלֶא ןּוא ,ןֹוּבשֶח ןּוא ,הָרמִנ ןּוא ,רֵזְעַי ןּוא ,ןֹוביד ןּוא
 ןגָאלשעג טָאה טָאג סָאװ דנַאל סָאד* ,ןֹועּב ןּוא ,ֹובנ ןּוא ,םֶבֹׂש
 ענייד ןּוא ,יפ רַאפ דנַאל ַא זיא ,לארׂשי ןּופ הדע רעד רַאפ
 ןענופעג ןּבָאה רימ ּביוא :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* .יפ ןּבָאה טכענק
 ןּבענעג דנַאל עקיזָאדסָאד לָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעזטייל
 -רעּבירַא טינ ודנּוא טסלָאז ;םּוטנגײא םּוצ טכענק ענייד ןרעװ
 | .ןדרַי םעד ןריפ

 רעדניק יד ּוצ ןּוא דָנ ןּופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג השמ טָאהי
 ריא ןּוא ,המחלמ ןיא ןייג ןלָאז רעדירּב ערעייַא :ןבואר ןּופ
 ץרַאה סָאד ןרעקּפָא ריא טלָאז סָאװרַאפ ןּואי ?ָאד ןציז טלָאז
 דנַאל םעד ןיא ןיינוצרעּבירַא ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ,ןרעטלע ערעיײַא ןָאטעג ןּבָאה ױזַא* ?ןּבעגעג יז טָאה טָאג סָאװ
 .דנַאל סָאד ןקּוקּוצנָא ַעֵנרַּברשִדְק ןּופ טקישעג יז ּבָאה ךיא ןעוו
 ןּבָאה ןּוא ,לֹוּכשֶא לָאט ןויּב ןעננַאגעגפױרַא ןענייז יז םורָאװ"
 ץרַאה סָאד טרעקענּפָא ןּבָאה יז ןּוא ,דנַאל סָאד טקּוקעגנָא
 טָאג סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ןייג ּוצ טינ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןיא טמירגעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא* .ןּבעגעג יז טָאה
 יד ּביוא'' :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןרָאװשעג טָאה רע ןּוא ,גָאט םענעי
 קיצנַאװצ ןּופ ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז סָאװ ןשטנעמ
 ּבָאה ךיא סָאװ ,דרע יד ןעונָא ןלעװ ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי
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 יז לײװ !ןבקעי ּוצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ןרָאװשעגוצ
 ןּוו רעד בֵלָּכ ץּוחַא= .רימ ךָאנ יירטעג ןעגנַאגעג טינ ןענייז
 ײז לײװ ,ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַצּוׁשֹוהְי ןּוא ,יונק רעד ,ןהָנּופי ןּופ
 טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא** .טָאג ךָאנ יירטעג ןעגנַאגעג ןענייז
 ןיא ןעלגָאװ טכַאמעג יז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ףיוא טמירגעג
 טָאה סָאװ רוָד רעצנַאג רעד ויּב ,רָאי קיצרעפ רּבדמ רעד
 טדנעלרַאפ זיא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא סטכעלש סָאד ןָאטעג
 ןּופ טרָא םעד ףיוא ןענַאטשענפיוא ריא טייז טָא ןּוא'* .ןרָאװעג
 ּוצ ךָאנ ,ןשטנעמ עקידניז ןּופ לדניזעג ַא ,ןרעטלע ערעײַא
 זַא םורָאװ= .לארׂשי ףיוא טָאג ןּופ ןרָאצמירג םעד ּוצ ןגיילּוצ
 ןזָאל רעדיװ יז רע טעװ ,םיא רעטניה ןּופ ּפָא ךיז טרעק ריא
 עצנַאג עקיזָאדסָאד ןעגנערּבמּוא טעװ ריא ןּוא ,רּבדמ רעד ןיא
 .קלָאפ !

 ןטפעהעגּפָאש :טנָאזעג ןּבָאה ןוא ,םיא ּוצ טנענעג יז ןּבָאהיי
 ערעזדנוא רַאפ טעטש ןּוא ,ןעיוּב ָאד רימ ןלעװ יפ רעזדנּוא רַאפ
 טנפָאװַאּב טיירג ןייז ןלעװ ןײלַא רימ רעּבָאי .רעדניק עניילק
 יז ןּבָאה רימ ןענַאװ ויִּב ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ סיורַאפ
 ןלעװ רעדניק עניילק ערעודנּוא ןּוא ;טרָא רעייז ףיוא טכַארּבעג
 ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןגעװ ןּופ טעטש עטקיטסעּפַאּב יד ןיא ןציז
 ,רעזיה ערעזדנּוא ןיא ןרעקמּוא טינ ךיז ןלעװ רימי* .דנַאל
 .גנוּברַא ןייז רעכַאלטיא ןּברַא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ויּב
 ןּוא ןדרַי טייז רענעי ףיוא יז טימ ןּברַא טינ ןלעװ רימ םורָאװי*
 רעד ףיוא גנּוּברַא רעזדנוא ןעמוקעגנָא זיא זדנוא לײװ ,רעטײװ
 .חרומ ּוצ ,ןדִרַי טייז

 עקיזָאדיד ןָאט טעװ ריא ּביוא :טנָאזעג יז ּוצ השמ טָאהי
 ףיוא טכיזעגנָא סטָאג רַאפ ןענעּפָאװַאּב ךייַא טעװ ריא ּביוא ,ךַאז
 ןײגרעּבירַא ןלעװ ךייַא ןּופ עטנּפָאװַאּב .עלַא ןּוא*י ,המחלמ
 ענייז טּביײרטרַאפ רע ויִּב ,טכיזעגנָא סטָאג רַאפ ןדרַי םעד
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 ןרעװ ןעגנּוװצַאּב טעװ דנַאל סָאד ןּוא" ,םיא רַאפ ןּופ טנייפ
 טעװ ,ןרעקמּוא ךָאנרעד ךיז טעװ ריא ןּוא ,טכיזעגנָא סטָאג רַאפ
 דנַאל עקיזָאדסָאד ןּוא ,לארׂשי רַאפ ןּוא טָאג רַאפ ןייר ןייז ריא
 טעװ ריא רעּבָא ּביוא .טָאנ רַאפ םּוטנגײא םּוצ ןייז ךייַא טעװ
 ןסיו טייז ןּוא ,טָאג רַאפ טקידניזעג ריא טָאה יװַא ,ןָאט טינ ױזַא
 טעטש ְךייַא טיוּב== .ןפערט ךייַא טעװ סָאװ ףָארטש רעיײַא
 ,ףָאש ערעײַא רַאפ ןטפעהעג ןּוא ,רעדניק עניילק ערעיײַא רַאפ
 .ןָאט ריא טלָאז ליומ רעיײַא ןּופ סױרַא זיא סָאװ רעּבָא

 ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּוא דָנ ןּופ רעדניק יד ןּבָאה
 ןיימ יו יױװַא ןָאט ןלעװ טכענק ענייד :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג
 ,רעּבײװ ערעזדנּוא ,רעדניק עניילק ערעודנּוא* .טלעפַאּב רַאה
 ןטרָאד ןייז ןלעװ ,תומהּב ערעודנוא עלַא ןּוא ,יפ רעזדנּוא
 רעכַאלטיא ,טכענק ענייד רעּבָאי ;דָעלִג ןּופ טעטש יד ןַיא
 טכיזעגנָא סטָאג רַאפ ןײגרעּבירַא ןלעװ ,ליח םּוצ רעטנּפָאװַאּב
 .טדער רַאה ןיימ יװ ױזַא ,המחלמ ףיוא

 ןוא ,ןהֹּכ םעד רֶזֶעלֶא יז ןגעװ ןלױּפַאּב טָאה השמ ןּואי
 רעוייהרעטָאּפ יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ,ןּונ ןּופ ןּוז םעד עּוׁשֹוהְי
 ּוצ טָאה השמ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יִד ןּופ םיטבש יד ןּופ
 ,ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּוא דֶנ ןּופ רעדניק יד ּבױא :טגָאזעג ַײז
 טימ ןײגרעּבירַא ןלעװ ,המחלמ ףיוא רעטנּפָאװַאּב רעכַאלטיא
 טעװ דנַאל סָאד ןּוא ,טכיזעגנָא סטָאג רַאפ ןדרַי םעד ךייַא
 סָאד ןּבעג יז ריא טלָאז ,טכיזעגנָא רעייַא רַאפ ןרעוװ ןעגנּוװצַאּב
 -רעּבירַא טינ ןלעװ יז רעּבָא ּביוא" .םּוטנגײא םּוצ דָעלִג דנַאל
 ךייַא ןשיווצ םּוטנוייא ןגירק יז ןלָאז ,ְךייַא טימ טנפָאװַאּב ןייג
 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא

 רעדניק יד ןּוא דֶנ ןּופ רעדניק יד ןפורענּפָא ךיז ןּבָאהי*
 ענײד ּוצ טדערעג טָאה טָאג סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןבואר ןּופ
 ןײגרעּבירַא ןלעװ רימ* .ןָאט רימ ןלעװ יװַא ,טכענק
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 סָאד ןּוא ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא טכיזעג סטָאנ רַאפ עטנּפָאװַאּב
 ייַּב ןּביילּב לָאז ןדרַי טייז רעד ןּופ הלחנ רעזדנוא ןּופ םּוטנגייא
 .ודנוא

 ןּופ רעדניק יד ןּוא דֶג ןּופ רעדניק יד ,ייז טָאה השמ ןּוא*
 ,ןפסֹוי ןּופ ןּוו םעד השנמ ןּופ טבש ןּבלַאה םעד ןּוא ןבואר
 סָאד ןּוא ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ןּופ ךיירגיניק סָאד ןּבעגעג
 עריא טול דנַאל סָאד ,ןֶשָּב ןּופ ךלמ םעד נֹוע ןּופ ךיירגיניק
 .םּורַא דנּור דנַאל םעד ןּופ טעטש יד ,ןקרַאמעג יד טימ טעטש
 ,תֹורָטַע ןּוא ,ןֹוביד טױּבעגּפָא ןּבָאה דֶנ ןּופ רעדניק יד ןּוא**
 -תיֵּב ןּוא* ,הָהּבנַי ןּוא ,רֵזֲעַי ןּוא ,ןָפֹוש-תֹורטַע ןּוא** ,רֵעֹורֵע ןּוא
 רַאפ ןטפעהעג טימ טעטש עטקיטסעפַאּב ;ןָרָה-תיֵּב ןּוא ,הָרמְנ
 .ףָאש

 ןּוא ,ןֹוּבשֶח טױּבענּפָא ןּבָאה ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּואי
 -ענמוא טימ-ןֹועְמילַעַּב ןּוא ,ֹובנ ןּוא= ,םִיַתָירק ןּוא ,אֵלָעלֶא
 ןעמענ טימ ןפּורעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ;הָמבִׂש ןּוא-ןעמענ ענעטיּב
 ריכָמ ןּופ רעדניק יד ןּוא* .טױּבעגּפָא ןּבָאה יז סָאװ טעטש יד
 סע ןּבָאה יז ןּוא ,דָעלִג ןייק ןעגנַאגעג ןענייז ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד
 .ןענירד סָאװ ירֹומֶא םעד ןּבירטרַאפ ןּבָאה ןּוא ,ןעגנּוװצַאּב
 ןּוא ,ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד ריכָמ ּוצ דֶעלִג ןּבעגעג טָאה השמ ןּוא*
 ןהשנמ ןּופ ןּוז רעד ריאֵי ןּוא* .ןענירד טצעזַאּב ךיז טָאה רע
 רע ןּוא ,רעפרעד ערעײז ןעננּוװצַאּב טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא
 טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא חַבֹונ ןּוא** ."ריאֵי-תֹווַח ןפורעג יז טָאה
 יז טָאה רע ןּוא ;טעטשרעטכעט עריא טימ תֶנק ןעגנּוװצַאּב
 .ןעמָאנ ןייז ףיוא חַבֹונ ןפּורעג

 ירעפרעד סריאְי*
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 יֵעְסַמ .
 סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעגנּואיצ יד ןענייז סָאד: ןֶל

 ערעייז טױל םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגענסױרַא ןענייז
 השמ ןּוא* .ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא תונחמ
 טול ןעגנואיצ ערעייז ףיוא ןעננַאנסױרַא ערעייז ןּבירשרַאפ טָאה
 ערעייז ןיא ןעגנואיצ ערעייז ןענייז סָאד ןּוא ;טָאג ןּופ ליומ םעד
 :ןעגנַאגסױרַא

 ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא סֵסמֶעַר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה ייוי
 חַסָּפְדּברַק ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא ;שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט ןטנצפּופ
 טנַאה רעכיוה ַא טימ ןעגנַאגעגסױרַא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןענייז
 ןטלַאהעג ןּבָאה םירצִמ יד תעּבי ,םִיַרצִמ ץנַאג ןּופ ןגיוא יד רַאּפ
 ןכַאלטיא--יז ןשיוװצ ןגָאלשרעד טָאה טָאג סָאװ יד ןּבָארגַאּב ןיא
 ַא ןָאטעג טָאג טָאה רעטעג ערעיײז ףיוא ךיוא ןּוא ;רוָכּב
 ,סֵסֹמְעַר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא* .טּפשמ
 ןוא ,תֹוּכּוס ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא* .תֹוּכּוס ןיא טּורעג ןּוא
 ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא .רּבדמ קע םייּב סָאװ םָתֵא ןיא טּורעג
 יֵלַעַּב רַאפ סָאװ תֹוריִחַהייִּפ וצ טרעקעגמּוא ךיז ןּוא ,םָתֶא ןּופ
 ייַנֹּפ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא* .לֹודנִמ רַאפ טּורעג ןּוא ,ןֹופצ
 יז ןּוא ;רּבדמ םּוצ םי ןכרּוד ןעגנַאנעגרעּבירַא ןענייז ןּוא ,תֹוריחַה
 טּורעג ןּבָאה ןּוא ,םָתֶא רּבדמ ןיא סנעװ געט ירד ןעגנַאגעג ןענייז
 ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,הָרָמ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא" .הָרָמ ןיא
 רעסַאװ ןלַאװק ףלעװצ ןעוװעג ןענייז םָליֵא ןיא ןּוא ;םָליֵא ןייק
 .טּורעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא ;רעמיוּבלטײט קיצעּבױז ןּוא
 .ףּוס-םי םייּב טּורעג ןּוא ,םָליֵא ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואי
 .ןיס רּבדמ ןיא טּורעג ןּוא ,ףּוס-םי ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואיי
 .הָקפָד ןיא טּורעג ןּוא ןיס רּבדמ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא*
 ןּואי* .שּולֶא ןיא טּורעג ןּוא ,הָקפָד ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןוא*
 ןטרָאד ןּוא ;םידיפר ןיא טּורעג ןּוא ,שּולָא ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז
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 ןוא= .ןעקנירט םּוצ קלָאפ ןְרַאפ רעסַאװ ןייק ןעװעג טינ זיא
 ןואי* .יַניִס רּבדמ ןיא טּורעג ןּוא ,םידיפר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז
 .הָוֲאַּתַה-תֹורבק ןיא טורעג ןּוא ,יניס רּכדמ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז
 .תֹורְצַח ןיא טּורעג ןּוא ,הָוֲאַּתַה-תֹורבק ןּופ ןגיוצענ ןּבָאה ייז ןּואיי
 .הָמתַר ןיא טּורעג ןּוא ,תֹורָצַח ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא**
 .ץֶרָּפְרֹומִר ןיא טּורעג ןּוא ,הָמתִר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואי
 .הָנבְל ןיא טּורעג ןּוא ,ץֶרָּפְדֹומִר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא*
 ןוא* .הָסֵר ןיא טּורעג ןּוא ,הָנבִל ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואיי
 יז ןּוא=  .הָלָהק ןיא טּורעג ןּוא ,הָסֵר ןּופ ןניוצעג ןּבָאה יז
 ןוא .רֶפָׂש גרַאּב םייּב טּורעג ןּוא ,הָלָהק ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה

 .הָדָרֵח ןיא טּורעג ןּוא ,רָפָש ןרַאּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז !
 .תֹולֲהֹקַמ ןיא טּורעג ןּוא ,הָדָרֵה ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא=
 .תַחַּת ןיא טּורעג ןּוא ,תֹולֲהקַמ ןּופ ןגיוצענ ןּבָאה יז ןּוא*"
 ןוא* .חַרָּת ןיא טּורעג ןּוא ,תֵחַּת ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואיי
 יז ןּוא" .הָקֹתִמ ןיא טּורעג ןּוא ,חַרָּת ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז
 יז ןּוא .הָנֹומְׁשַח ןיא טּורעג ןּוא ,הקתִמ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה
 יז ןּוא* .תֹורֵסֹומ ןיא טּורעג ןּוא ,הָנֹומׁשַח ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה
 יז ןּואי .ןקַעַייינּב ןיא טּורעג ןּוא ,תֹורֵסֹומ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה
 ןּוא=  .דָנדִגַה-רֹוח ןיא טּורעג ןּוא ,ןקעי-ינּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה
 ןוא* .הָבטִי ןיא טּורעג ןּוא ,דָנדְגַה-רֹוח ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז
 יז ןּוא* .הָנֹורבַע ןיא טּורעג ןּוא ,הֶבטָי ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז
 יז ןּוא* .רָבָנְדֹויְצע ןיא טּורעג ןּוא ,הָנֹורבַע ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה
 זיא סָאד ,ןִצ רּבדמ ןיא טּורעג ןּוא ,רֶבְנְדֹויִצע ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה
 ןרַאּב םייּב טּורעג ןּוא ,ׁשֵדָק ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא" .ׁשֵדֵק
 .םֹודֶא דנַאל ןּופ קע ןיא ,רֹוה

 ,רֹוה גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגענפױרַא זיא ןהֹּכ רעד ןרהַא ןּוא*
 ןיא ,ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא רע ןּוא ,טָאג ןּופ ליומ םעד טול
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד יװ םעדכָאנ רָאי ןטסקיצרעפ םעד
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 ןיא ,שדֹוח ןטפניפ ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגענסױרַא ןענייז
 ןּוא טרעדנּוה ןעװעג זיא ןרהַא ןּוא* .שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע
 ןרַאּב ןפיוא ןּברָאטשעג זיא רע ןעוו ,טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ירד
 ןסעזעג זיא סָאװ ,דֶרֵע ןּופ ךלמ רעד ,ינֲעַנּכ רעד ןּוא* .רֹוה
 ןופ ןעמּוק םעד ןגעװ טרעהעג טָאה ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,םֹורָד ןיא
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ןיא טּורעג ןּוא ,רֹוה גרַאּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואיי
 ןיא טורעג ןּוא ,הָנֹומלַצ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּואי* .הָנֹומלַצ
 .תֹובֹוא ןיא טּורעג ןּוא ,ןֹונופ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא=  .ןֹונוּפ
 ,םירָבַעיַיְע ןיא טּורעג ןּוא ,תֹובֹוא ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא
 ןּוא ,םיִיִע ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא* .בָאֹומ ןּופ קרַאמעג םייּב
 ןוא ,דָנְרֹוביד ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא** .דְנְדֹוביד ןיא טּורעג
 ךֹומלַע ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא* ...םִיַתָלבְדְדֹומלַע ןיא טורעג
 ןוא* .ֹובנ רַאפ ,םיִרָבֵע ןּופ גרעּב יד ןיא טּורעג ןּוא ,םִיַתָלבִד
 יד ןיא טּורעג ןּוא ,םירָבֵע ןּופ גרעּב יד ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז
 ןּבָאה יז ןּוא* .ֹוחירי ןּבעל ןדרַי םייּב בָאֹומ ןּופ ןענױלּפ
 יד ןיא םיטִש-לַבָא זיּב תֹומיִשי-תיֵּב ןּופ ,ןדרי םייַּב טּורעג
 .בָאֹומ ןּופ ןענױלּפ

 בָאֹומ ןּופ ןענױלּפ יד ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָא ןּוא*י
 ןּופ רעדניק יד ּוצ דער*י :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ֹוחירי ןּבעל ןדרַי םייּב
 :ייֵז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי

 ריא טלָאו* ,ןַענּכ דנַאל ןייק ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא זַא
 ריא ןּוא ,ְךייַא רַאפ ןּופ דנַאל ןּופ רעניוװַאּב עלַא ןּבײרטרַאפ
 ערעיײז עלַא ןּוא ,רעדליּב ערעייז עלַא ןעגנערּברעטנוא טלָאז
 ערעייז עלַא ןּוא ,ןעננערּברעטנּוא ריא טלָאז ןצעג ענעסָאגעג
 סָאד ןעמענרַאפ טלָאז ריא ןּוא= .ןגיליטרַאפ ריא טלָאז תֹוּמָּב
 סָאד ןּבעגעג ךיאּבָאה ךייַא םורָאװ ,ןענירד ןצעזַאּב ךיז ןּוא ,דנַאל
 ,לרֹוג ךרּוד דנַאל סָאד ןּברַא טלָאז ריא ןּוא** .ןּברַא ּוצ סע ,דנַאל
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 ,הלחנ רעמ ןּבעג ריא טלָאז ןרערעמ םעד ;תוחּפשמ ערעײַא טיול
 ןטרָאד .הלחנ רעקיצניװ ןּבעג ּוטסלָאז ןרעקיצניװ םעד ןּוא
 ערעייַא טיול ;םיא ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןלַאפסיוא טעװ לרֹוג ןייז ּוװ
 .ןּברַא ְךייַא ריא טלָאז ןעמַאטשרעטָאפ

 יד ךייַא רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ טינ טעװ ריא בוא ןּוא**
 ,ייז ןּופ ןוָאלרעּביא טעװ ריא סָאװ יד ןלעװ ,דנַאל ןּופ רעניוװַאּב
 ןיא סרעכעטש רַאפ ןּוא ,ןגיוא ערעייַא ןיא רענרעד רַאפ ןייז
 סָאװ דנַאל םעד ןיא ןקירד ךייַא ןלעװ יז ןּוא ,ןטייז ערעיײַא
 ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ןענירד טציז ריא
 .ךייא ּוצ ןָאט ךיא לעװ ,ײז ּוצ ןָאט ּוצ טכַאדעג

 :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא' דָל
 :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד לעּפַאּבי
 דנַאל סָאד ןייז סָאד לָאז ,ןעַנּכ דנַאל ןייק טמּוק ריא זַא

 עריא טול ןַעַנּכ דנַאל סָאד-הלחנ ַא רַאפ ןלַאפ ךייַא טעװ סָאװ
 ןּבעל ןִצ רּבדמ ןּופ ןייז ךייַא לָאז טייז-םורָד יד* :ןקרַאמענ
 -םַי קע ןּופ ןייז ךייַא לָאז םורָד ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא ,םֹודֶא
 ייּב ןעיירדסיוא ךיז לָאז קרַאמעג רעד ןּוא* .חרזמ ּוצ ,חַלָמַה
 ןײגרעּבירַא ןּוא ,םיּבַרקַע ןּופ גנַאנפיוא םעד ןּופ םורָד ּוצ ךייַא
 ןּוא ;ַעֵנרַּבישַדְק ןּופ םורָד ןיא ןייז לָאז זָאלסיוא ןייז ןּוא ;ןִצ ןייק
 ןוא* .ןֹומצַע זיּב ןײנרעּבירַא ןּוא ,רָדֵא-רַּצַח ּוצ ןײגסױרַא לָאז רע
 ןּופ ךייט םּוצ ןֹומצִע ןּופ ןעיירדסיוא ךיז לָאז קרַאמעג רעד
 קרַאמעג רעד ןּוא" .םי םייּב ןייז לָאז זָאלסױא ןייז ןּוא ;םִיַרצִמ
 לָאז סָאד ;גערּב ןטימ לודְנַה-םַי רעד ןייז ךייַא לָאז ברעמ ןּופ
 ןייז ךייַא לָאז סָאד ןּואי .ברעמ ןּופ קרַאמעג רעד ןייז ךייַא
 ןענעכייצ ךייַא ריא טלָאז לודְגַה-י ןּופ :ןופצ ןּופ קרַאמעג רעד
 ןענעכייצ ריא טלָאז רֹוה גרַאּב ןּופ* .רֹוה גרַאּב םעד ויּב
 קרַאמעג םעד ןּופ זָאלסיױא רעד ןּוא ;תֶמַח ןייק טמּוק עמ ויּב
 ,ןֹורפִז ייּב ןײגסױרַא לָאז קרַאמעג רעד ןּוא" .דָדצ ייּב ןייז לָאז
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 רעד ןייז ךייַא לָאז סָאד .ןָניֵעירַצַח ןייז לָאז זָאלסױא ןייז ןּוא
 ןרַאפ ןענעכיצ ךייַא טלָאז ריא ןּואי* .ןופצ ןּופ קרַאמעג
 קרַאמעג רעד ןּוא** .םָפׁש זיּב ןְניֵע-רַצַח ןּופ ,חרומ ןּופ קרַאמעג
 ןּוא ;ןִיַע ןּופ חרזמ ןיא ,הָלבִר ויּב םָפש ןּופ ןרעדינּפָארַא לָאז
 םעד ןָא ןסױטשנָא ךיז ןּוא ןרעדינּפָארַא לָאז קרַאמעג רעד
 לָאז קרַאמעג רעד ןּוא* .חרומ ּוצ ,תֶרָנְּכ םי ןּופ ןקּורגרַאּב
 -םַי רעד ןייז לָאז זָאלסױא ןייז ןּוא ,ןדרַי םּוצ ןרעדינּפָארַא
 ןקרַאמעג עריא טול דנַאל סָאד ןייז ךייַא לָאז סָאד .חַלָּמַה
 | .םּורַא דנּור

 ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןלױפַאּב טָאה השמ ןּוא:*
 טול ןּברַא ךיז סע טלָאז ריא סָאװ דנַאל סָאד זיא סָאד :ןנָאז
 םעד ןּוא םיטבש ןיינ יד ּוצ ןּבעג ּוצ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ,לרֹוג
 ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש רעד םורָאװ;* .טבש ןּבלַאה
 ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש רעד ןּוא ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול
 טבש ּבלַאה ןּוא ,ןגירקעג ןּבָאה ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טול דֶנ
 רעד ןּוא םיטבש ייװצ יד .הלחנ רעיײיז ,ןגירקעג ןּבָאה השנמ
 ןדרַי טייז רעד ןּופ הלחנ רעייז ןגירקעג ןּבָאה טבש רעּבלַאה
 .גנַאגפיואנוז ּוצ ,חרומ ּוצ ,ֹוחירי ןּבעל

 סָאדי" :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי*
 סָאד ךייַא רַאפ ןּברַא ןלָאז סָאװ רענעמ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז
 ןּוא= .ןּונ ןּופ ןּוז רעד עּוׁשֹוהְי ןּוא ,ןהֹּכ רעד רֶזָעלֶא :דנַאל
 ,טבש ַא ןּופ טשריפ ןייא ּוצ ,טשריפ ןייא ּוצ ןעמענ טלָאז ריא
 :רענעמ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא* .דנַאל סָאד ןּברַא ּוצ
 טבש פעד רַאפ ןּוא* .ןהָנּופי ןּופ ןּוז רעד בֵלָּכ ,הדּוהי טבש רַאפ
 רַאפ*י .ןדּוהימַע ןּופ ןּוז רעד לאּומש ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ
 טבש םעד רַאפ ןּואי .ןענֹולְסִּכ ןּופ ןּוז רעד דָדילֶא ,ןימינּב טבש
 .ןילגָי ןּופ ןּוז רעד יקּוּב טשריפ רעד ,ןֶד ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ :ףסֹוי ןּופ רעדניק יד רַאפ
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 םעד רַאפ ןּוא= ;ןדֹופַא ןּופ ןּוז רעד לֵאינַח טשריפ רעד ,השנמ
 ןּוז רעד לַאומק טשריפ רעד ,םירּפא ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש
 ,ןּולּובז ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ ןּוא= .ןענֶטּפִש ןּופ
 טבש םעד רַאפ ןּוא .ןכָנרַּפ ןּופ ןּוז רעד ןְפָצילֶא טשריפ רעד
 ןּופ ןּוז רעד לָאיטלַּפ טשריפ רעד ,רָכָׂשֹׂשִי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 רעד ,רשָא ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ ןּוא* .ןענְנַע
 ןּופ טבש םעד רַאפ ןּוא= ,ןימֹולש ןּופ ןּוז רעד דּוהיחַא טשריפ
 ןּופ ןז רעד לַאהָדּפ טשריפ רעד ,ילּתּפנ ןּופ רעדניק יד
 ןכַאמ ּוצ ןלױפַאּב טָאה טָאג ןעמעוו יד ןענייז סָאד* .ןדּוהימַע
 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןּברַא

 ןּופ ןענױלּפ יד ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא ןדֶל
 לעפַאּב" :ןנָאז ּוצ יװַא ,ֹוחירי ןּבעל ןדרַי םייּב בָאֹומ

 הלחנ רעד ןּופ םיִַיול יד ןּבעג ןלָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 וצ ץַאלּפ ןעיירפ ַא ןּוא ;ןעניֹוװ םּוצ טעטש םּוטננייא רעייז ןּופ
 יד ןּוא* .םיִַיול יד ןּבעג ריא טלָאז יז םּורַא דנּור טעטש יד
 רעצעלּפ עיירפ ערעייז ןּוא ,ןעניֹוװ םּוצ יז רַאפ ןייז ןלעװ טעטש
 רַאפ ןּוא ,געמרַאפ רעייז רַאפ ןּוא ,יפ רעייז רַאפ ןייז ןלעװ
 ,טעטש יד ןּופ רעצעלּפ עיירפ יד ןּוא* .תומהּב ערעייז עלַא
 ,רעױמטָאטש רעד ןּופ ןסיורד םיִַיול יד ןּבעג טעװ ריא סָאװ
 ןטסעמּפָא טלָאז ריא ןּוא" .םּורַא דנּור ןלייא טנזיוט ןייז ןלָאו
 טייז-םורָד ןּוא ,ןלייא טנויוט יײװצ טייז-חרזמ ,טָאטש ןסיוא
 ןּוא ,ןליײא טנזױט ײװצ טייז ברעמ ןּוא ,ןלייא טנזיוט יײװצ
 סָאד .ןטימ ןיא טָאטש רעד טימ ,ןלייא טנויוט ייווצ טייזךופצ
 יד ןּוא" .טעטש יד ןּופ רעצעלּפ עיירפ יד ןייז יז ייּב' ןלָאז
 טעטש סקעז יד ןייז ןלָאז ,םיִַיול יד ןּבעג טעװ ריא סָאװ טעטש
 ּוצ רעגעלשטיוט םעד רַאפ ןּבעג טעװ ריא סָאװ גנּונירטנַא ןּופ
 קיצרעפ ןּוא יײװצ ןּבעגוצ ריא טלָאז יז ּוצ ןּוא ;ןיהַא ןפױלטנַא
 ןייז ןלָאז ,םיִיול יד ןּבעג טעװ ריא סָאװ טעטש עלַאי .טעטש
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 .רעצעלּפ עיירפ ערעיײז טימ יז ;טעטש קיצרעפ ןּוא טכַא
 יד ןּופ םוטנגייא םעד ןּופ ןּבעג טעװ ריא סָאװ טעטש יד ןּואי
 ,רעמ ןעמענ ןרערעמ םעד ןּופ ריא טלָאז ,לארׂשי ןּופ רעדניק
 טול רעכַאלטיא ;רעקיצניװ ןעמענ ןרעקיצניװ םעד ןּופ ןּוא
 יד ּוצ טעטש עץנייז ןּופ ןּבעג לָאז ,טּברַא רע סָאװ גנּוּברַא ןייז
 7 .םיִיול

 ּוצ דער" :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאנ ןּואי
 :יײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 טלָאז* ,ןַעַנּכ דנַאל ןייק ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא זַא
 ןּופ טעטש ןייז ךייַא ןלָאז סָאװ טעטש ןעמיטשַאּב ךייַא ריא
 סָאװ רעגעלשטיוט רעד ןפיולטנַא לָאז ןיהַא ןּוא ,גנונירטנַא
 ךייַא ןלָאז טעטש יד ןּואי* .עזרַאּפ ַא ךרוד שפנ ַא טנָאלשרעד
 רעגעלשטיוט רעד ןּוא ,רענָאמ טּולּב םעד ןּופ גנּונירטנַא רַאפ ןייז
 םּוצ הדע רעד רַאפ ךיז טלעטש רע רעדייא ןּברַאטש טינ לָאז
 טעטש סקעז :ןּבעג טלָאז ריא סָאװ טעטש יד ןּוא* .טּפשמ
 ןּבעג ריא טלָאז טעטש יירד* .ןייז ךייַא ייּב ןלָאז גנּונירטנַא ןּופ
 דנַאל ןיא ןּבעג ריא טלָאז טעטש ירד ןּוא ,ןדרַי טייז רעד ןּופ
 רעדניק יד רַאפ=* .ןייז יז ןלָאז גנּונירטנַא ןּופ טעטש :;ןַעַנּכ
 ןטרעדנַאװעגנײא ןרַאפ ןּוא ,ןדמערפ ןרַאפ ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 ףיוא ,גנונירטנַא ןּופ טעטש סקעז עקיזָאדיד ןייז ןלָאז ,ייז ןשיוװצ
 ךרּוד שפנ ַא טגָאלשרעד סָאװ ןכַאלטיא רַאפ ןיהַא ןפיֹולטנַא ּוצ
 ןַא טימ ןגָאלשרעד םיא טָאה רע רעּבָא ּביואי* .עזרַאפ ַא
 ןטייט ;רעדרעמ ַא רע זיא ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,ךַאז רענרעזייַא
 םיא טָאה רע ּביױא ןּוא* .רעדרעמ רעד ןרעװ טײטעג לָאז
 ,ןּברַאטש ןּופרעד ןעק עמ סָאװ ,טנַאה ןיא ןייטש ַא טימ ןגָאלשעג
 טייטעג לָאז ןטייט ;רעדרעמ ַא רע זיא ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא
 טימ ןגָאלשעג םיא טָאה רע זַא רעדָא* .רעדרעמ רעד ןרעװ
 ,ןּברַאטש ןּופרעד ןעק עמ סָאװ ,טנַאה ןיא ךַאז רענרעצליה ַא
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 טייטעג לָאז ןטייט ;רעדרעמ ַא רע זיא ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא
 םעד ןטייט לָאז רע ,רענָאמטּולּב רעד" .רעדרעמ רעד ןרעװ
 ןּואי .ןטײט םיא רע לָאז ,םיא טפערט רע ןעװ ;רעדרעמ
 טָאה רע רעדָא ,ןָאטעג סיוטש ַא האנׂש טימ םיא טָאה רע ּביוא
 ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,ןוװיּכ ַא טימ סעּפע םיא ףיוא טרעדיילשעג
 ,טנַאה ןייז טימ ןגָאלשעג טּפַאשטנייפ טימ םיא טָאה רע רעדָאיי
 ;רעגעלש רעד ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא
 ,רעדרעמ םעד ןטייט לָאז רענָאמטּולּב רעד ;רע זיא רעדרעמ ַא
 ןָא ,טכירעגמּוא םיא טָאה רע רעּבָא ּביוא* .םיא טפערט רע ןעוו
 ףיוא טרעדיילשעג טָאה רע רעדָא ,ןָאטעג סיוטש ַא ,טפַאשטנייפ
 עמ סָאװ ןייטש ַא סעּפע טימ רעדָא* ,ןוויּכ ַא ןָא ךַאז ַא סעּפע םיא
 ,ןעזעגמּוא םיא ףיוא ןפרָאװעג רע טָאה ,ןּברַאטש ןּופרעד ןעק
 ןוא ,אנֹוש ַא ןעװעג טינ םיא זיא רע ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא
 ןשיװצ ןטּפשמ הדע יד לָאז* ,וייּב ןייז ןעװעג ןסיוא טינ
 עקיזָאדיד טול רענָאמטּולּב םעד ןשיװצ ןּוא רענעלש םעד
 ןּופ רעגעלשטיוט םעד ןייז ליצמ לָאז הדע יד ןּוא= .ןצעזעג
 ּוצ ןרעקמּוא םיא לָאז הדע יד ןּוא ,טנַאה סרענָאמטּולּב םעד
 רע ןּוא ,ןפָאלטנַא ןיהַא זיא רע סָאװ ,גנּונירטנַא ןּופ טָאטש ןייז
 טָאה עמ סָאװ לודנְדהֹּכ ןּופ טוט םעד ויּב ריא ןיא ןציז לָאז
 ןײנסױרַא רעּבָא ּביוא* .לייא ןקילײה ןטימ טּבלַאזעג םיא
 ןייז ןּופ קרַאמעג םעד ןּופ רעגעלשטיוט רעד ןײגסױרַא טעװ
 רעד ןּוא ,ןפָאלטנַא ןיהַא ויא רע סָאװ ,גנּונירטנַא ןּופ טָאטש
 ןייז ןּופ קרַאמעג םעד רעסיוא ןעניפעג םיא טעװ רענָאמטּולּב
 םעד ןטייט טעװ רענָאמטּולּב רעד ןּוא ,גנונירטנַא ןּופ טָאטש
 ןיא םורָאװ=* .טּולּב ןייק טינ ךיז ףיוא רע טָאה ,רענעלשטיוט
 ךהֹּכ ןּופ טוט םעד ויּב ןציז רע וּומ גנּונירטנַא ןּופ טָאטש ןייז
 -טיוט רעד געמ לודגהֹּכ ןּופ טוט םעד ךָאנ טשרע ןּוא ,לודנ
 סָאד" .םּוטנגייא ןייז ןּופ דנַאל םעד ּוצ ןרעקמּוא ךיז רעגעלש
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 תורֹוד-רֹוד ערעיַא ףיוא ץעזעגטכער ַא רַאפ ןייז ךייַא לָאז
 .רעטרעניֹוװ ערעײַא עלַא ןיא

 םעד ןעגרה ןעמ לָאז ,שפנ ַא טגָאלשרעד סע רָאנ רעו"
 טינ ןעק תודע ןייא ןּוא ;תודע ןּופ ליומ םעד טול רעדרעמ

 טלָאז ריא ןּוא** .ןּברַאטש לָאז רע ,ןשטנעמ ַא ףיוא ןגָאז-תודע |
 זיא סָאװ רעדרעמ ַא ןּופ שפנ םעד רַאפ זיילסיוא ןַא ןעמעננָא טינ
 .ןרעװ טיײטעג רע זּומ ןטייט טרעיינ ;טױט םּוצ טקידלושרַאפ
 זיא סָאװ םעד ןּופ זיײלסױא ןַא ןעמעננָא טינ טלָאז ריא ןּוא*
 ךיז ןגעמ לָאז רע זַא ,גנונירטנַא ןּופ טָאטש ןייז ןיא ןפָאלטנַא
 טלָאז ריא ןּוא* .טיוט סנהֹּכ םעד רַאפ דנַאל ןיא ןעניֹוװ ןרעקמּוא
 םורָאװ ,ןענירד טציז ריא סָאװ דנַאל סָאד ןכַאמ קידניז טינ
 טינ טרעוו דנַאל םעד ןּוא ,דנַאל סָאד קידניז טכַאמ סָאד טּולּב
 ,ןרָאװעג ןסָאגרַאפ ןענירד זיא סָאװ טּולּב םעד רַאפ ןּבעגרַאפ
 ןוא* .ןסָאגרַאפ סע טָאה סָאװ םעד ןּופ טּולּב םעד טימ ןדייס
 ,ןענירד טציז ריא סָאװ דנַאל סָאד ןקינײרמּוארַאפ טינ טסלָאז
 רעדניק יד ןשיווצ ּור ,הוהי ,ךיא םורָאװ ;םעד ןיא ּור ךיא סָאװ
 .לארׂשי ןּופ

 רעד ןּופ רעוייהרעטָאפ יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּואי ןֶל
 ,ריכָמ ןּופ ןּוז םעד ,דָעֹלִג ןּופ רעדניק יד ןּופ החּפשמ

 ,ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ ,ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד
 יד רַאפ ןּוא ,ןהשמ רַאפ טדערעג ןּבָאה ןּוא ,טנענעג ןּבָאה
 רעדניק יד ןּופ רעזייהרעטָאפ יד ןּופ טײלטּפױה יד ,ןטשריפ
 רַאה ןיימ ןלױפַאּב טָאה טָאג :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* ,לארׂשי ןּופ
 ןּופ רעדניק יד ּוצ לרֹוג טול הלחנ ןיא דנַאל סָאד ןּבעג ּוצ
 ןּבעג ּוצ טָאג ןּופ ןרָאװעג ןלױפַאּב זיא רַאה ןיימ ןּוא ,לארׂשי
 ןּוא* .רעטכעט ענייז ּוצ ןדָחפַלצ רעדּורּב רעזדנּוא ןּופ הלחנ יד
 םיטבש יד ןּופ ןיז יד ןּופ םענייא ּוצ רעּבײװ רַאפ ןרעװ ןלעװ יז זַא
 ןרעװ טרענימעג הלחנ רעייז טעװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
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 טגיילעגוצ טעװ ןּוא ,סרעטָאפ ערעודנּוא ןּופ הלחנ רעד ןּופ
 םיא ּוצ ןלעװ ייז סָאװ טבש םעד ןּופ הלחנ רעד ּוצ ןרעװ
 רעזדנוא ןּופ לרֹוג םעד ןּופ ןרעוו טרענימענ טעװ יױזַא ;ןרעהעג
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ייּב ןייז טעװ לבֹוי זַא וליּפַאי .הלחנ
 םעד ןּופ הלחנ רעד ּוצ טגיײלעגוצ ןּבילּב הלחנ רעייז טעװ
 טעװ הלחנ רעיײז ןּוא ,ןרעהעג םיא ּוצ ןלעװ יז סָאװ טבש
 .סרעטָאפ ערעזדנּוא ןּופ הלחנ רעד ןּופ ןרעװ טרענימעג

 םעד טול לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןלױפַאּב השמ טָאהי
 יד ןּופ טבש רעד טהנעט טכערעג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאנ ןּופ ליומ
 ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד* .ףסֹוי ןּופ רעדניק
 ןרעװ ןגעמ ייז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדָחפַלצ ןּופ רעטכעט יד ןגעװ
 ,ןגיוא ערעיײז ןיא ןלעפעגליֹוו טעװ סָאװ םעד ּוצ רעּבײװ רַאפ
 ןלָאז רעטָאּפ רעייז ןּופ טבש םעד ןּופ החּפשמ רעד ןיא רעּבָא
 ןופ רעדניק יד ןּופ הלחנ ַא ידּכ' .רעּבײװ רַאפ ןרעװ יז
 רעדניק יד טרעיינ ;טבש ּוצ טבש ןּופ ןייגרעּביא טינ לָאז לארׂשי
 ןּופ הלחנ רעד ןָא רעכַאלטיא טפעהַאּב ןייז ןלָאז לארׂשי ןּופ
 ןּופ רעטכָאט רעדעװטעי ןּוא* .סרעטָאפ ענייז ןּופ טבש םעד
 זּומ ,הלחנ ַא טעשרי סָאװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םיטבש יד
 סרעטָאפ ריא ןּופ החּפשמ רעד ןּופ םענייא ּוצ ּביײװ ַא רַאפ ןרעװ
 רעכַאלטיא ןעשרי ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ידּכ ;טבש
 -רעּביא טינ לָאז הלחנ ַא ןּוא* .סרעטָאפ ענייז ןּופ הלחנ יד
 ןּופ םיטבש יד טרעיינ :טבש רעדנַא ןַא ּוצ טבש ןייא ןּופ ןיינ
 ןייז ןָא רעכַאלטיא טפעהַאּב ןייז ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 .הלחנ

 רעטכעט יד ןּבָאה ױזַא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יו יװַאי"
 ,הָּכלִמ ןּוא ,הָלגָח ןּוא ,הָצֵרִּת ,הָלחַמ ןּוא'* .ןָאטעג ןדָחּפִלצ ןּופ
 רַאפ ןרָאװעג ןענייז ,ןדָחפָלצ ןּופ .רעטכעט יד ,הָעֹונ ןּוא
 ןּופ תוחּפשמ יד ןיא* .סרעטעפ ערעיײז ןּופ ןיז יד ּוצ רעּביײװ
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 רַאפ ןרָאװעג יז ןענייז ןפסֹוי ןּופ ןּוז םעד השנמ ןּופ רעדניק יד
 רעייז ןּופ טבש םעד ןיא ןּבילּבעג זיא הלחנ רעיײז ןּוא ,רעּבײװ
 .החּפשמ סרעטָאפ

 טָאה טָאג סָאװ ןצעזעג יד ןּוא טָאּבעג יד ןענייז סָאד:*
 ןענױלּפ יד ןיא ןהשמ ךרּוד לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןטָאּבעג
 .וחירי ןּבעל ןדרַי םייּב בָאֹומ ןּופ
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 םיִרָבִה
 ןעגנודעדנַאװ ערעייז ןגעוו לארׂשי ּוצ טדער השֹמ

 לארׂשי טנרָאװ הׁשֹמ !

 (טְלְקִמייֵרְש) גנּונירטנַא ןופ טעטש יד

 (זורּבַדַה תֶרָׂשֵע) טָאּבעג ןעצ יד .הרֹוּת יד

 טָאג ּוצ טפַאשיירטעג ןּוא טּפַאשּביל

 דנַאל ןּופ רעקלעפ עשירענידנצעג יד ןטָארוצסױא לעּפַאּב

 לארׂשי טימ םידסח סטָאג

 ןּוא ,לארׂשי ןּופ טיײקינעּפשרעדיװ יד טנָאמרעד השֹמ

 רעטייוו ףיוא יז טנרָאװ

 לֶביֵע גרַאּב ןּוא םיזרג גרַאּב

 טָאג ּוצ ןייז ּוצ בירקמ ּוװ טרָא רעקיצניײא רעד

 םיגהנמ עשירענידנצעג ןּוא טסנידנצעג ןגעק

 ןענייז סָאװ ןּוא ,ןייר ןענייז סָאװ ןכַאז עקידעּבעל

 .ןעזייּפש עטרעוורַאפ ;ןיירמּוא

 רֵׂשֲעַמ ןגעוו
 הטימש ןגעוו

 טָאג ּוצ קילײה ןענייז םירֹוכּב

 םיבֹוטיוִי יד

 רעטכיר ןּופ גנוצעזפיוא

 רענייטשלייז ןּוא רעמיוּבנצעג ןגעוו

 םּומ ַא ןָא ןייז זּומ ןּברק ַא

 רעטעג עדמערפ ןעניד רַאפ ףָארטש

 ןיד-תיּב רעטסכעה רעד
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 ײ ךלמ ַא ןנעוו

 חי םיִיול יד ןּוא םינהֹּכ יד ןּופ טכער סָאד

 ע'תֶמָא ןגעוו ןּוא ,יירעּביוצ ןּוא םיגהנמ עשירענידנצעג ןגעוו

 חי םיאיבנ עשלַאפ ןּוא

 ַא טייט סָאװ םעד רַאפ (טָלקִמ יִרָע) גנּונירטנַא ןּופ טעטש

 טי ןרעגמוא ןשטנעמ

 טי ץענערג ַא ןקּוררַאפ ןגעוו

 טי תודע ןגעוו

 כ המחלמ ןגעוו ןצעזעג

 אכ ןענופעג טרעוו רעטעגרַהעג ַא ןעוו

 אכ המחלמ ןיא ןעננַאפעג יורפ ַא ןגעוו

 אכ הרֹוכּב ןּופ טכער סָאד

 אכ ןּוז ןקינעּפשרעדיװ ַא ןגעוו

 אכ םענעגנַאהעג ַא ןּבָארגַאּב ןגעוו

 בּכ טייקכילרעדירּב ןּופ בֹוח רעד

 בכ טכעלשעג ןרעדנַא ןּופ רעדיילק ןָאטנָא ןגעק

 בכ עננּוי עריא טימ לגיופ ַא ןעננַאפ ןגעק

 5 ךַאד ןרַאפ רעדנעלעג ַא

 בכ גנושימ ןגעק

 ;יורפגנוי רעקידלּושמּוא ןַא ףיוא לוּבלִּב ַא ןגעוו

 בכ קידלּוש זיא יורפננוי יד ןעוו

 גכ ּבייוו סרעטָאפ ַא ןגעוו

 גכ הדע רעד ןּופ ןסָאלשעגסױא זיא סע רעוו

 גכ רענַאל ןיא טײקכַאלנייר

 גכ טכענק םענעּפָאלטנַא ןַא ןגעוו

 גכ ןעגנוידנַאש ןּוא ןעיורפדנַאש ןגעק גָאזנָא

 גכ ןזניצ ןגעק גָאזנָא

 גכ רדנ ַא ןלָאצַאּב ןגעוו

 גכ םּוטנגייא סנטייווצ ַא ןגעוו
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 טג ןגעוו

 לִיַח ןיא ןעניד ןופ יירפ ויא סע רעװ

 ןוּכשַמ ַא ןגעוו

 ןשטנעמ ַא טעבנג סָאװ םעד ןגעו

 תֵעַרָצ ןגעוו

 תונמלַא ןּוא ,םימֹותי ,עדמערפ ,עמערָא ,רענױלגָאט ןגעוו

 ףָארטשּבײל

 ןשערד םייּב סקָא ןַא ןגעוו

 הצילח ןּוא (םּוּבִי) גנורעגעװשַאּב

 יורפ רעטיישרַאפ ַא רַאפ ףָארטש

 סָאמ ןּוא גָאװ רעשלַאפ ןגעק

 קֵלָמַע ןגעק גָאזנָא
 ןטכּורפ עטשרע יד

 רֵׂשֲעַמ ןּופ גנּוּבעגּפָא

 ןצעזעג יד ןטיה ּוצ ןָא טגָאז השמ

 ,רענייטש עסיורג ףיוא הרֹוּת יד ןּביירשפיוא טסייה השמ

 הכרּב ַא ןּוא הללק ַא ןפּורסיוא ןּוא

 (החָכֹוּת יד) תוללק ןּוא תוכרּב

 קלָאפ סָאד טנרָאװ הָׁשֹמ

 ןעּוׁשֹוהְי ּוצ טפַאשרעריפ יד רעּביא טינ הָׁשֹמ

 רָאי ןּביז עלַא הרֹוּת רעד ןּופ גנּונעײלרָאפ יד

 סָאד ןּוא ,קלָאפ ןּופ טייקידניז יד סיורַאפ טגָאז טָאג

 ןעשעג טעװ יז סָאװ זייּב

 רעטרעוו עטצעל סהשמ

 דיל סהשמ

 ןּברַאטש ןהשֹמ טסייה טָאג

 הכרּב סהׁשמ

 טוט סהשֹמ
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 םיִרֵבְד ןּופ תורדַס

 (רעטרעוו יד) םירָבד

 (רַאּפרעד/ בֶקַע
 יע? הֵאָר
 רעטכיר) םיטפיש

 ףײנסױרַא טסעװ ּוד וַא) אֵצַת יב

 ףעמוק טסעוװ ּוד וש אֹובֲת יִּכ

 (שייטש ריא) םיבצנ

 ףעגנַאנעג זיא) רו

 !טמענרַאֿפ ּוניִזֲאַה

 (הכרּב יד ויא סָאד ןּוש הָכָרָּבַה תֹאוו

 546 9 + ןטעּבעג ּבָאה ךיא ןּוא ְןָנַחֲתֶאָו
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 םיִרָבְד

 ץנַאג ּוצ טדערעג טָאה השמ סָאװ רעטרעוו יד ןענייז סָאדי א
 ,ןױלּפ םעד ןיא ,רּבדמ ןיא ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא לארׂשי

 ,תֹורצַח ןּוא ,ןֶבָל ןּוא ,לֶפֹוּת ןשיװצ ןּוא ןָרָאּפ ןשיווצ ,ףּוס ןגעקַא
 םעד ףיוא ַעֵנרַּב-שִדְק זיּב בֵרֹוח ןּופ זיא געט ףלעי--.בָהָז"יד ןּוא
 ,רָאי ןטסקיצרעפ ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא---.ריִעֵׂש גרַאּב ןּופ געוו
 השמ טָאה ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדֹוח ןטפלע ןיא
 טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יװַא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערעג
 ןֹוחיס ןגָאלשעג טָאה רֶע זַא םעדכָאנ* ;יײז רַאפ ןלופַאּב םיא
 םעד נֹוע ןּוא ,ןֹוּבשֶח ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד
 ףיוא* .יִעָרדֶא ןיא תֹורָּתשַע ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןָשָּב ןּופ ךלמ
 ןדײשַאּב ןעמונעג השמ טָאה ,בָאֹומ דנַאל ןיא ,ןדרַי טייז רענעי
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הרֹוּת עקיזָאדיד

 ױזַא ,ברֹוח ןיא זדנּוא ּוצ טדערעג טָאה רַאה רעזדנּוא טָאג;
 טרעקרַאפי ;גרַאּב ןקיזָאדמעד ףיוא ןציז ךייַא גּונעג :ןגָאז ּוצ
 ,ירֹומָא ןּופ גרעּבעג םעד ּוצ טייג ןּוא ,קעװַא ךייַא טיצ ןּוא ךיז
 ,גרעּבעג םעד ןיא ,ןױלּפ םעד ןיא ,םינכש ענייז עלַא ּוצ ןּוא
 ,םי ןּופ ןטרָאּב םייּב ןּוא ,םורָד ןיא ןּוא ,גנורעדינ רעד ןיא ןּוא
 םעד ,ךייט ןסיורג ןויּב ,ןֹונָבל םּוצ ןּוא ,ינעַנּכ םעד ןּופ דנַאל ןיא
 ;ךייַא ּוצ דנַאל סָאד ןּבענעגרעּביא ּבָאה ךיא ,טעז' .תֶרּפ ךייט
 ערעײַא ּוצ ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דנַאל סָאד טּברַא ןּוא טייג
 יז ןּבעג וצ ,ןבקעי ּוצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע
 .ייז ךָאנ ןעמָאז רעייז ןּוא

 ּוצ ױזַא ,טייצ רענעי ןיא ךייַא ּוצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא"
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 טָאה רַאה רעיא טָאג .ןגָארט טינ ךייַא ןעק ןײלַא ךיא :ןגָאז
 למיה ןּופ ןרעטש יד יװ ױזַא ריא טייז טָא ןּוא ,טרעמעג ךייַא
 ךייַא ןרעטלע ערעיײַא ןּופ רַאה רעד טָאג לָאזי*-טייקליפ ןיא
 יױזַא ןשטנעּב ךייַא ןּוא ,טייז ריא יװ ליפ ױזַא לָאמ טנזיוט ןרעמ
 רעייַא ןגָארט ןײלַא ךיא ןעק יװיי-!טגָאזעגּוצ ךייַא טָאה רע יװ
 טגירק** ?יירעגירק רעייַא ןּוא טסַאל רעייַא ןּוא טייקרעווש
 ערעײַא טול ,טייל עטינעג ןּוא עקידנַאטשרַאפ ןּוא ענּולק ךייַא
 .טײלטּפױה ערעיײַא רַאפ ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא ,םיטבש
 סָאװ ךַאז יד זיא טּונ ;טנָאזעג ןּוא טרעפטנעעג רימ ריא טָאה'*
 ןּופ ּפעק יד ןעמונעג ּבָאה ךיא ןּוא* .ןָאט ןסייהעג טסָאה ּוד
 יז ּבָאה ךיא ןּוא ,טײל עטינעג ןּוא ענּולק ,םיטבש ערעײַא
 ,טנויוט ןּופ עטסטלע רַאפ ,ךייַא רעּביא טײלטּפױהרַאפ טכַאמענ
 ןוא ,קיצפּופ ןּופ עטסטלע ןּוא ,טרעדנּוה ןּופ עטסטלע ןּוא
 ךיא ןּוא** .םיטבש ערעײַא טיול ,רעעופיוא ןּוא ,ןעצ ןּופ עטסטלע
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,טייצ רענעי ןיא רעטכיר ערעייַא ןלױפַאּב ּבָאה
 ןטּפשמ טלָאז ריא ןּוא ,רעדירּב ערעײַא ןשיװצ סיוא טרעה
 םעד רעדָא ,רעדּורּב ןייז ןשיװצ ןּוא ןכַאלטיא ןשיװצ טכערעג
 םינּפ ןייק ןענעקרעד טינ טלָאז ריא"* .םיא ייּב סָאװ ןדמערפ
 ריא טלָאז ןטסערג םעד יװ יװַא ןטסנעלק םעד ;טּפשמ ַא ןיא
 םורָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ ןקערש טינ ךיז טלָאז ריא ;ןרעהסיוא
 רַאפ רעווש ּוצ ןייז טעװ סָאװ ךַאז יד ןּוא .סטָאג זיא טּפשמ רעד
 .ןרעהסיוא יז לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ ןעגנערּב ריא טלָאז ,ךייַא
 סָאװ ןכַאז עלַא טייצ רענעי ןיא ןלױפַאּב ךייַא ּבָאה ךיא ןּואי*
 .ןָאט טלָאז ריא

 -כרוד ןענייז ןּוא ,בֵרֹוח ןּופ ןגיוצעגקעװַא ןּבָאה רימ ןוא*
 סָאװ רּבדמ ןקידארֹומ ןּוא ןסיורג םענעי ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג
 יװ ױזַא ,ירֹומָא ןּופ גרעּבעג םעד ּוצ געװ ןפיוא ,ןעזעג טָאה ריא
 ןעמּוקעג ןענייז רימ ןּוא ;ןלױפַאּב ודנוא טָאה רַאה רעזדנּוא טָאג
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 טייז ריא :טגָאזעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןואי  .ַעֵנרַּבישַדְק ויּב
 רַאה רעודנּוא טָאג סָאװ ,ירֹומָא ןּופ גרעּבעג םעד זיּב ןעמוקעג
 דנַאל סָאד ןּבעגעגרעּביא טָאה רַאה ןייד טָאג ,עזיי ;זדנּוא טי
 ןופ רַאה רעד טָאג יװ ױזַא ,סע ּברַא ןּוא ףױרַא יג ,ריד ּוצ
 ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ;טגָאזענּוצ ריד טָאה ןרעטלע ענייד
 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רימ ּוצ טנענעג עלַא ריא טָאה* .ןטסגנַא טינ
 ןשרָאפסױא ןלָאז יז ןּוא ,סיורַאּפ זדנוא ןשטנעמ ןקיש רימָאל
 םעד ןגעװ רעפטנע ןַא ןעגנערּב ודנּוא ןּוא ,דנַאל סָאד זדנּוא רַאפ
 ןלָאז רימ סָאװ טעטש יד ןּוא ,ןייג םיא ףיוא ןלָאז רימ סָאװ געוו
 ,ןגיוא עניימ ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא ךַאז יד ןּוא= .ןעמּוק יז ןיא
 ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ ףלעװצ ךייַא ןּופ ןעמונעג ּבָאה ךיא ןּוא
 -ֿפױרַא ןענייז ןּוא טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה יז ןּוא** .טבש ַא רַאפ
 ,לֹוּכשֶא לָאט ןויּב ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיא ןעננַאגעג
 רעייז ןיא ןעמּונעג ןּבָאה יז ןּוא= .טקוקענסױא סע ןּבָאה ןּוא
 ;זדנּוא ּוצ טכַארּבענּפָארַא ןּוא ,דנַאל ןּופ טכורפ רעד ןּופ טנַאה
 זיא טּוג :טנָאזעג ןּוא רעפטנע ןַא טכַארּבעג ודנוא ןּבָאה יז ןּוא
 טָאה ריא רעּבָא .זדנּוא טינ רַאה רעודנּוא טָאג סָאװ דנַאל סָאד
 ליומ םעד טקינעּפשרעדיװ טָאה ןּוא ,ןײנפױרַא טלָאװעג טינ
 ערעייַא ןיא טלמרּומעג טָאה ריא ןּוא* .רַאה רעיײַא טָאג ןּוּפ
 רע טָאה ,טנייפ ודנּוא טָאה טָאג לײו :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןטלעצעג
 רעד ןיא ןּבעג ּוצ זדנּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא זדנּוא
 רימ ןעייג ןיהּוװ* .ןגיליטרַאפ ּוצ זדנּוא ידּכ ,ירֹומָא ןּופ טנַאה
 ,ץרַאה רעודנּוא ןייגעצ טכַאמעג ןּבָאה רעדירּב ערעזדנּוא?ףױרַא
 יד ,זדנּוא ןּופ רעכעה ןּוא רעסערג זיא קלָאפ סָאד :ןגָאז ּוצ יױזַא
 ןּופ ןיז ךיוא ןּוא ;למיה ןיא זיּב עטקיטסעפַאּב ןּוא עסיורג טעטש
 ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא" .ןעזעג ןטרָאד רימ ןּבָאה םיִקָנַע יד
 .ייֵז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ ןּוא ןקערש טינ ךייַא טלָאז ריא :טנָאזעג
 המחלמ טעװ רע ,סיורַאפ ךייַא טייג סָאװ רַאה רעײַא טָאג
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 ךייַא טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא יװ יװַא ,ךייַא רַאפ ןטלַאה
 ּוד ּוװ ,רּבדמ רעד ןיא ןּוא*י ,ןגױא ערעײַא רַאפ םִיַרצִמ ןיא
 ַא יװ ױזַא ,ןגָארטעג ךיד טָאה רַאה ןייד טָאג זַא ,ןעזעג טסָאה
 ,ןעגנַאגעג טייז ריא סָאװ געװ ןצנַאג םעד ,דניק ןייז טגָארט ןַאמ
 -רעד ןיא ןּוא* .טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ ןעמּוקעג טייז ריא זיּב
 ךייַא זיא סָאװ* ,רַאה רעייַא טָאג טינ ריא טּבױלג ךַאז רעקיזָאד
 רַאפ טרָא ןַא ןכוווצסױא ךייַא ,געװ ןפיוא סיורַאפ ןעננַאנעג
 םעד ןזייו ּוצ ךייַא ידּכ ,טכַאנ ייּב רעייפ ןיא :ןרעגַאל םּוצ ךייַא
 .נָאט ייּב ןקלָאװ ןיא ןּוא ,ןייג םיא ףיוא טלָאז ריא סָאװ געו

 ,רעטרעװ ערעײַא ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה טָאג ןּוא
 ּביוא** :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןרָאװשעג טָאה ןּוא ,טנרעצעג טָאה רע ןּוא
 ,רוָד ןטכעלש ןקיזָאדמעד ןּופ ,טײל עקיױָאדיד ןּופ רעצימע
 ןּבעג ּוצ ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ ,דנַאל עטּוג סָאד ןעזנָא טעװ
 טעװ רע ;ןהָנּופי ןּופ ןּוז רעד בֵלְּכ ץּוחַא= !ןרעטלע ערעײַא
 טָאה רע סָאװ דנַאל סָאד ןּבעג ךיא לעװ םיא ּוצ ןּוא ,ןעז סע
 ןעגנַאגעג זיא רע לײװ ;רעדניק ענייז ּוצ ןּוא ,ףיורעד ןטערטעג
 רעּביא טנרעצעג טָאג טָאה רימ ףיוא ךיוא*י .טָאג ךָאנ יירטעג
 עּוׁשֹוהי=* ;ןעמּוק טינ ןיהַא טסעװ ךיוא ּוד :ןגָאז ּוצ יװַא ,ךייַא
 ;ןעמּוק ןיהַא טעװ רע ,ריד רַאפ טייטש סָאװ ,ןּונ ןּופ ןּוז רעד
 ןּוא* .לארׂשי ןּברַא ןכַאמ סע טעװ רע םורָאװ ,קרַאטש םיא
 ןייז ןלעװ יז ,טנָאזעג טָאה ריא סָאװ ,רעדניק עניילק ערעיײַא
 סטּוג טינ טנייה ךָאנ ןעייטשרַאפ סָאװ ,ןיז ערעייַא ןּוא ,ּביור ּוצ
 סע ךיא לעװ יז ּוצ ןּוא ,ןעמּוק ןיהַא ןלעװ יז ,סטכעלש רעדָא
 ןּוא ,ךייַא טרעקרַאפ ריא ןּוא* .ןּברַא סע ןלעװ יז ןּוא ,ןּבעג
 .ףּוס-םי ןּופ געוו ןפיוא ,רּבדמ םּוצ טיצ

 רימ :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה ןּוא ,ןפורעגּפָא ךיז ריא טָאה*
 המחלמ ןלעוו ןּוא ,ןײנפױרַא ןלעװ רימ ;טָאג ּוצ טקידניזעג ןּבָאה
 .ןלױפַאּב ודנּוא טָאה רַאה רעזדנּוא טָאג סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,ןטלַאה



 5 םירבד ,םירבד 5 ב-42 א

 ןּוא ,המחלמ-לּכ ענייז רעכַאלטיא טרּונעגנָא טָאה ריא ןּוא
 טָאג ןּוא= .גרעּבעג םעד ןיא ןײגוצפױרַא גנירג רַאפ ןטלַאהעג
 ןּוא ,ןײגפױרַא טינ טלָאז ריא :יײז ּוצ גָאז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה
 ;ךייַא ןשיווצ טינ ןיּב ךיא םורָאװ ,ןטלַאה המחלמ טינ טלָאז ריא
 ןּוא* .טנייפ ערעײַא רַאפ ןרעוװ ןגָאלשעג טינ טלָאז ריא ידּכ
 ,טרעהענּוצ טינ טָאה ריא רעּבָא ,טדערעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא
 טָאה ריא ןּוא ,טָאנ ןּופ ליומ םעד טקינעּפשרעדיװ טָאה ריא ןּוא
 זיא** .גרעּבעג םעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא טייז ןּוא ,טקיליװטּומעג
 ןיא ןסעזעג יא סָאװ ירֹומֶא רעד ְךייַא ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא
 ןעניּב יד יװ ױזַא טגָאיעגכָאנ ךייַא ןּבָאה יז ןּוא ,גרעּבעג םענעי
 ריא ןּוא* .הָמרָח ויּב ,ריִעֵׂש ןיא טּפַאלקעצ ךייַא ןּוא ,ןעּוט
 רעּבָא ,טָאג רַאפ טנײװעג טָאה ריא ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה
 סָאד טגיינעג טינ ןּוא ,לוק רעיא ּוצ טרעהענּוצ טינ טָאה טָאג
 ,געט ליפ ׁשֵדֶק ןיא ןּבילּבעג טייז ריא ןּוא* .ךייַא ּוצ רעוא
 .ןּבילּבעג טייז ריא סָאװ געט יד טול
 םּוצ ןגיוצעג ןּבָאה ןּוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה רימ ןּואי ב

 רימ ּוצ טָאה טָאנ יװ ױזַא ,ףּוס-םי ןּופ געװ ןפיוא ,רּבדמ
 ריִעֵׂש גרַאּב םּורַא טײרדעגמּורַא ךיז ןּבָאה רימ ןּוא ;טדערעג
 .געט ליפ

 ךייַא גונעג? :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא*
 ןּוא* .ןופצ ןייק ךייַא טרעקרַאפ ;גרַאּב ןקיזָאדמעד ןײגמּורַא
 םעד ךרּוד ךרּוד-טייג ריא :ןנָאז ּוצ ױזַא ,לעפַאּב קלָאפ םעד
 ןציז סָאװ ,וָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ,רעדירּב ערעייַא ןּופ קרַאמעג
 ןייז ריא טלָאז ;ךייַא רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןלעװ יז ןּוא ,ריִעֵׂש ןיא
 םורָאװ ,יײז טימ ןּבײהנָא טינ ךיז טלָאז ריא" .טיהעגּפָא רעיײז
 ןּופ ןּבעג ְךייַא ךיא לעװ טירטסּופ .ַא ןּופ ןַאּפש ַא לָאמּוצ טינ
 םעד ןּבעגעג ךיא ּבָאה וָׂשֵע ּוצ השּורי ַא לײװ ,דנַאל רעייז
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 נײַא טלעג רַאפ יז ןּופ ריא טלָאז גרַאװנסע" .ריִעֵׂש ;רַאּב
 ײז ןּופ ריא טלָאז רעסַאװ וליּפַא ןּוא ,ןסע ןּוא ןעלדנַאה
 רַאה ןייד טָאג םורָאװי .ןעקנירט ןּוא ןפיוק טלעג רַאפ
 רע ;טנַאה ןייד ןּופ גנואּוט רעדעװטעי ןיא טשטנעּבעג ךיד טָאה
 ןיש ;רּבדמ ןסיורג ןקיזָאדמעד ךרּוד ןייג ןייד טסּוװעג טָאה
 ריד טָאה ךַאז ןייק ;ריד טימ רַאה ןייד טָאג זיא רָאי קיצרעפ
 ערעודנּוא ןּופ ןעננַאגעגקעװַא ןענייז רימ ןּוא* .טלעפעג טינ
 געוו םעד ןּופ ,ריִעֵׂש ןיא ןציז סָאװ וָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ,רעדירּב
 | .רָבְנְדֹויצע ןּופ ןּוא ,תַליֵא ןּופ ,ןױלּפ ןּופ

 ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןּוא טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה רימ ןּוא
 ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .בָאֹומ ןּופ רּבדמ םעד ןּופ געו םעד ףיוא
 טימ ןריפרַאפ טינ ןּוא ,בָאֹומ ןטנייפ טינ טסלָאז :טגָאזעג רימ
 ןייק ןּבעג טינ דנַאל ןייז ןּופ ריד לעװ ךיא םורָאװ ,המחלמ ַא יז
 ַא רֶע ןּבעגעג ךיא ּבָאה טֹול ןּופ רעדניק יד ּוצ לײװ ,ּברַא
 קלָאפ ַא ,םימיא יד ןסעזעג ןטרָאד ןענייז רעירפ:י--השּורי
 טנכערעג ןענייז ךיוא ייז'* ;םיקָנַע יד יװ ךיוה ןּוא ,ליפ ןּוא סיורג
 ןּבָאה םיבָאֹומ יד רעּבָא ,םיקָנַע יד יװ ױזַא ,םיאָפר רַאפ ןרָאװעג
 יד ןסעזעג רעירפ ןענייז ריִעֵׂש ןיא ןּוא* .םימיַא ןפּורעג יז
 יז ןּוא ,ןּבירטרַאפ יז ןּבָאה וָׂשֵע ןּופ רעדניק יד רעּבָא ,םירֹוח
 ,טרָא רעייז ףיוא טצעזַאּב ךיו ןּוא ,ךיז רַאפ ןּופ טגיליטרַאפ
 טָאג סָאװ ,ּברַא ןייז ןּופ דנַאל םּוצ ןָאטעג טָאה לארׂשי יװ ױזַא
 רעּבירַא ךייַא טייג ןּוא ,ףיוא טייטש דנּוצַא-*--ןּבעגעג ייז טָאה
 .דֶרָז ךייט םעד

 יד ןּואי* .דֵרָו ךַײט םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז רימ ןּוא
 רימ ןענַאװ זיּב ַעֵנְרַּבישַדְק ןּופ ןעגנַאגעג ןענייז רימ סָאװ געט
 קיסיירד ןּוא טכַא ןעועג ןענייז ,דֶרָז ךייט םעד רעּבירַא ןענייז
 טדנעלרַאפ ןענייז ,טיילסגירק יד ,רוָד רעצנַאג רעד ויּב ;רָאי
 .ןרָאװשעג יז טָאה טָאג יװ ױזַא ,רעגַאל םעד ןשיװצ ןּופ ןרָאװעג

 טא
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 -מּוא יז ,יײז ףיוא ןעװעג טָאג ןּופ טנַאה יד זיא ךיוא ןּוא= -
 טדנעלרַאּפ ןענייז יז זיּב ,רעגַאל םעד ןשיװצ ןּופ ןעננערּבּוצ -

 .ןרָאװעג
 ןצנַאג ןיא ןענייז טיײלסגירק עלַא זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא

 ּוצ טדערעג טָאג טָאה* ,קלָאפ םעד ןשיװצ ןּופ ןּברָאטשעגסױא
 ןּופ קרַאמעג םעד רעּבירַא טנייה טסייג ּוד:* ;ןגָאז ּוצ יװַא ,רימ
 טסלָאז ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןגעקַא ןענענעג טסעוו ןּוא** ,רֶע ,בָאֹוּמ
 לעװ ךיא םורָאװ ,ןּבײהנָא טינ יז טימ ךיז ןּוא ,ןטנייפ טינ יז
 ,ּברַא ןייק ןּבעג טינ ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ דנַאל םעד ןּופ ריד
 --.השּורי ַא ןּבעגעג סע ךיא ּבָאה טֹול ןּופ רעדניק יד ּוצ לײװ
 יד ;םיאָפר יד ןּופ דנַאל ןרַאפ טנכערעג טרעװ ךיוא סָאד*
 ייֵז ןּבָאה םיִנֹומַע יד ןּוא ,רעירפ ןסעזעג ןענירד ןענייז םיאָּפר
 יד יװ ךיוה ןּוא ,ליפ ןּוא סיורג קלָאפ ַא*! ;םימּוזמַז ןפּורעג
 יז ןּוא ,ייז רַאפ ןּופ טגיליטרַאפ יז טָאה טָאג רעּבָא ;םִיקָנַע
 ױזַא"י ;טרָא רעייז ףיוא טצעזַאּב ךיז ןּוא ,ןּבירטרַאפ יז ןּבָאה
 ,ריִעֵׂש ןיא ןציז סָאװ וָׂשֵע ןּופ רעדניק יד רַאפ ןָאטעג טָאה רע יװ
 יז ןּבָאה יז ןּוא ,ייז רַאפ ןּופ םירֹוח יד טגיליטרַאפ טָאה רע סָאװ
 ןקיטנייה ףיוא זיּב טרָא רעייז ףיוא טצעזַאּב ךיז ןּוא ,ןּבירטרַאפ
 ,ייז ,הָזַע זיּב רעפרעד ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ םיִוַע יד ןּוא= .גָאט
 ,טגיליטרַאפ ,רֹוּתפַּכ ןּופ סױרַא ןעמּוק סָאװ םִיַרֹוּתפַּכ יד ןּבָאה
 ,קעװַא טיצ ,ףיוא טייטש-+-.טרָא רעייז ףיוא טצעזַאּב .ךיז ןּוא
 ןיא ןּבעגעג ּבָאה ךיא ,עז .ןֹונרַא לָאט םעד רעּבירַא טייג ןּוא
 ןייז ןּוא ,ןֹוּבשֶח ןּופ ךלמ םעד ,ירֹומָא םעד ןֹוחיס טנַאה ןייד
 .המחלמ ַא םיא טימ ריפרַאפ ןּוא ,ןעמענוצנייַא ןָא ּבייה ;דנַאל
 ןייד ןּוא קערש ןייד ןפרַאװ ןּבײהנָא ךיא לעװ גָאט ןקיטנייה=
 ןלעװ יז ןעוװ זַא ,למיה ןצנַאג ןרעטנּוא רעקלעפ יד ףיוא:ארֹומ
 .ריד רַאפ ןרעטַאלפ ןּוא ןרעטיצ יז ןלעװ ,גנורעה ןייד ןרעה

 ןֹוחיס ּוצ תֹומַדק רּבדמ ןּופ םיחּולש טקישעג ּבָאה ךיא ןּואי
 ךימָאלײ :ןגָאזּוצ ױזַא ,םולש ןּופ רעטרעװ--ֹוּבשֶח ןּופ ךלמ םעד
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 ;ןײג ךיא לעװ געװ ןפיוא ,געװ ןפיוא ;דנַאל ןייד ךרוד ןייגכרּוד
 גרַאװנסע* .סקניל רעדָא סטכער ןרעקּפָא טינ ךיז לעװ ךיא
 ןּוא ,ןסע לעװ ךיא ןּוא ,ןפיוקרַאפ טלעג רַאפ רימ ּוטסעװ
 ;ןעקנירט לעװ ךיא ןּוא ,ןּבעג טלעג רַאפ רימ ּוטסעװ רעסַאװ
 ןּבָאה סע יװ יױזַא* ;סיפ עניימ ףיוא ןיינכרוד זױלּב ךימָאל
 יד ןּוא ,ריִעֵׂש ןיא ןציז סָאװ וָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ןָאטעג רימ טימ
 םעד ןײגרעּבירַא לעװ ךיא ןענַאװ זיּב ;רֶצ ןיא ןציז סָאװ םיבָאֹומ
 רעּבָא*' .זדנּוא טיג רַאה רעזדנּוא טָאג סָאװ דנַאל םעד ּוצ ןדרַי
 ןוָאלכרּוד טלָאװעג טינ זדנּוא טָאה ןֹוּבשֶח ןּופ ךלמ רעד ןֹוחיִס
 ןייז טכַאמעג טרַאה טָאה רַאה ןייד טָאג םורָאװ ,םיא ךרּוד
 ןיא ןּבעג ּוצ םיא ידּכ ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טסעפ ןּוא ,טימעג
 .נָאט ןקיטנייה יו יױװַא ,טנַאה ןייד

 ןּביױהעגנָא ּבָאה ךיא ,עז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואיי
 ןעמענּוצנייַא ןָא ּבייה ;דנַאל ןייז ןּוא ןענֹוחיס ריד ּוצ ןּבעגרעּביא
 ןגעקַא ןעגנַאנעגסױרַא ןֹוחיס זיא* .דנַאל ןייז ןּברַא ּוצ ידּכ
 טָאג ןּוא=* .ץֵהֵי ןייק המחלמ ףיוא ,קלָאפ ןצנַאג ןייז טימ רע ,זדנּוא
 ןּבָאה רימ ןּוא ,זדנוא ּוצ ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה רַאה רעזדנּוא
 רימ ןּוא= .קלָאפ ץנַאג ןייז ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ,םיא ןגָאלשעג
 טסיװרַאפ ןּוא ,טעטש ענייז ןעננּוװצַאּב טייצ רענעי ןיא ןּבָאה
 רימ ;רעדניק עניילק ןּוא רעּבײװ ןּוא רענעמ ,טָאטש עכַאלטיא
 ןּבָאה תומהּב יד רָאנ= .ּבײלּברעּביא ןַא טזָאלעג טינ ןּבָאה
 סָאװ טעטש יד ןּופ ּבױרקַאז םעד ןּוא ,ךיז רַאפ טּביורעג רימ
 לָאט גערּב םייּב סָאװ רֵעֹורֵע ןּופ* .ןעגנּוװצַאּב ןּבָאה רימ
 טינ ויא ,דָעלִג זיּב ןּוא ,לָאט ןיא סָאװ טָאטש רעד ןּוא ,ןֹונרַא
 טָאה ץלַא ;ודנּוא ןּופ רעקרַאטש ןעװעג זיא סָאװ טָאטשַא ןעוועג
 דנַאל םעד ּוצ רָאני .זדנּוא ּוצ ןּבעגעגרעּביא רַאה רעזדנּוא טָאג
 .גערּב ןצנַאג םעד ּוצ :טנענעג טינ ּוטסָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ
 - טָאג ּוװ םּוטעמּוא ןּוא ,גרַאּב ןּופ טעטש יד ןּוא ,קֹוּבַי ךייט ןּופ
 .טרעװרַאפ טָאה רַאה רעודנּוא
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 ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ןּוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה רימ ןּואי }
 -סורַא זיא ןֶשֶּב ןּופ ךלמ רעד גֹוע ןּוא :ןֶשָּב ןּופ געוװ ןטימ

 המחלמ ףיוא ,קלָאפ ןצנַאג ןייז טימ רע ,זדנּוא ןגעקַא ןעננַאגעג
 ארֹומ טינ טסלָאז :רימ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא* .יִעָרדֶא ןייק
 קלָאפ ןצנַאג ןייז טימ ,םיא ּבָאה ךיא םורָאװ ,םיא רַאפ ןּבָאה
 םיא ּוצ ןָאט טסעװ ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא ןּבעגעג ,דנַאל ןייז ןּוא
 סָאװ ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיִס ּוצ ןָאטעג טסָאה ּוד יװ יװַא
 ךיוא טָאה רַאה רעזדנּוא טָאג ןּוא* .ןֹוּבשֶח ןיא ןסעזעג זיא
 ןצנַאג ןייז טימ ,ןָׁשָּב ןּופ ךלמ םעד נֹוע טנַאה רעזדנוא ןיא ןּבעגעג
 ןַא ןזָאל ּוצ טינ םיא זיּב ןגָאלשעג םיא ןּבָאה רימ ןּוא ,קלָאפ
 עלַא טייצ רענעי ןיא ןעגנוװצַאּב ןּבָאה רימ ןּוא* .ּבײלּברעּביא
 ןעמונענוצ טינ ןּבָאה רימ סָאװ טָאטש ַא ןעװעג טינ ;טעטש ענייז
 סָאד ,בֹוגרַא ןּופ טנגעג עצנַאג יד ,טעטש קיצכעז ;ײז ןּופ
 ןעװעג ןענייז עקיזָאדיד עלַא" .ןֶשָּב ןיא גֹוע ןּופ ךיירגיניק
 ןּוא ןרעױט טימ ,ןרעױמ עכיוה טימ טעטש עטקיטסעּפַאּב
 יז ןּבָאה רימ ןּוא* .ליפ רעייז טעטש ענעפָא ץּוחַא ,ןעלגיר
 ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ּוצ ןָאטעג ןּבָאה רימ יװ יװַא ,טסיװרַאפ
 ןוא ,רעּבײװ ,רענעמ ,טָאטש עכַאלטיא טסיוװרַאפ--ֹוּבשֶח
 יד ןּופ ּבױרקַאז םעד ןּוא ,תומהּב עלַא רָאני .רעדניק עניילק
 .ךיז רַאפ טּביױרעג רימ ןּבָאה ,טעטש

 דנַאל סָאד טייצ רענעי ןיא ןעמּונעגקעװַא ןּבָאה רימ ןּואי
 רעד ףיוא סָאװ ירֹומָא ןּופ םיכלמ ײװצ יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 ןפור םינֹודיצ יד:-ןֹומרֶח גרַאּב זיּב ןֹונרַא לָאט ןּופ ,ןדרַי טייז
 טעטש עלַאי--רינׂש םיא ןפּור םירֹומָא יד ןּוא ,ןֹוירָׂש ,ןֹומרָח םעד
 הָכלַס ויּב ,ןָשָּב ץנַאג ןּוא ,דָעלִג ץנַאג ןּוא ,דנַאלכַאלפ םעד ןּופ
 רָאנ םורָאװ** .ןֶׁשָּב ןיא ךיירניניק סנֹוע ןּופ טעטש ,יִעָרדֶא ןּוא
 יד ןּופ טשער םעד ןּופ ןּבילּבעג זיא ןֶשָּב ןּופ ךלמ רעד גֹוע
 ןּופ הֶּבַר ןיא ךָאד זיא ,טעּב ןרעזיַא ןַא ,טעּב ןייז טָא ;םיאַפר
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 ןלייא ריפ ןּוא ,גנעל ריא זיא ןלייא ןיינ .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד
 .ןַאמ ַא ןּופ לייא רעד ףיוא ,טיירּב ריא

 רענעי ןיא טּברַאעג רימ ןּבָאה דנַאל עקיזָאדסָאד ןּוא*
 ןופ טפלעה ַא ןּוא ,ןֹונרַא לָאט םייּב סָאװ רֵעֹורֵע ןּופ .טייצ
 ןּבעגעג ךיא ּבָאה ,טעטש עריא טימ ,דָעלִג ןּופ גרעּבעג םעד
 ,דָעלִג ןּופ טשער םעד ןּוא=* .םידָנ יד ּוצ ןּוא םיִנֵבּואר יד ּוצ
 םּוצ ןּבעגעג ךיא ּבָאה ,ןגֹוע ןּופ ךיירגיניק סָאד ,ןֶשָּב ץנַאג ןּוא
 רעצנַאג רענעי--בֹונרַא ןּופ טנגעג עצנַאנ יד ;השנמ טבש ןּבלַאה
 ןּוז רעד ריִאָי* .םיאָפר יד ןּופ דנַאל סָאד ןפורעג טרעוו ןֶשָּב
 םעד ויּב בֹונרַא ןּופ טנגעג עצנַאג יד ןעמונעג טָאה השנמ ןּופ
 -דֶׁשָּב--ייו טָאה ןּוא ,יתָכֲעַמ םעד ןּוא ,ירּושג םעד ןּופ קרַאמענ
 ןקיטנייה ףיוא ויּב יװ ,יריאָי-תֹוַח ןעמָאנ ןייז ףיוא ןפורעג
 יד ּוצ ןּוא* .דָעֹלִג ןּבעגעג ךיא ּבָאה ןריכָמ ּוצ ןּואי* .גָאט
 ןויּב ןּוא דָעלִג ןּופ ןּבעגעג ךיא ּבָאה םידָג יד ּוצ ןּוא םיִנֵבּואר
 ,קֹוּבַי ךייט ןויּב ןּוא ,גערּב םעד ןּוא לָאט ןטימ םעד ,ןֹונרַא לָאט
 ןטימ ןױלּפ םעד ןּואי ;ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ קרַאמעג םעד
 םעד ,ןױלּפ ןּופ םי םעד ויּב ןּוא תֶרֶנִּכ ןּופ ,גערּב םעד ןּוא ןד'רַי
 - .חרומ ּוצ ,הָנסִּפ ןּופ ןעגנַאגּפָארַא יד רעטנוא ,חַלָמַהםַי

 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טייצ רענעי ןיא ןלױפַאּב ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא;*
 ּוצ סע דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבענעג ךייַא טָאה רַאה רעיא טָאג
 טנפָאװעג ןײגרעּבירַא ,ןעגנּוי עשידלעה עלַא ,ריא טלָאז ;ןּברַא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ,רעדירּב ערעײַא רַאפ סױרַאפ
 רעייַא ןּוא רעדניק עניילק ערעייַא ןּוא רעּבײװ ערעײַא זיולּבי
 ערעייַא ןיא ןּבײלּב ןלָאז-יפ ליפ טָאה ריא וַא ,סײװ ךיא--יפ
 טעװ טָאג ןענַאװ זיּב" ;ןּבעגעג ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ,טעטש
 ןּברַא ןלעװ ךיוא יז ןּוא ,ךייַא יו ױזַא רעדירּב ערעייַא ןעּורַאּב
 ;ןד רַי טייז רענעי ףיוא יז טינ רַאה רעיײַא טָאג סָאװ דנַאל סָאד
 סַאװ ,ּברא ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןרעקמּוא ךיז ריא טעװ לָאמסנעד

 ירעפרעד סריָאְי *
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 ןיא ןלױפַאּב ךיא ּבָאה ןעּושֹוהי ןּוא .ןּבעגעג ךייַא ּבָאה ךיא
 טָאג סָאװ ץלַא ןעזעג ןּבָאה ןגיוא ענייד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טייצ רענעי
 טָאג טעװ יױװַא ;םיכלמ ײװצ עקיזָאדיד ּוצ ןָאטעג טָאה רַאה ןייד |

 ריא= .רעּבירַא ןיהַא טסיינ ּוד סָאװ ןכיירגיניק עלַא ּוצ ןָאט
 רעד זיא רַאה רעיא טָאנ םורָאװ ,ײז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז
 .ךייַא רַאפ המחלמ טלַאה סָאװ

 ןֶּנַחְתֶאָו
 ּוצ יױזַא ,טייצ רענעי ןיא טָאג ּוצ ןטעּבעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ןייד טכענק ןייד ןזייוו ןּבױהעגנָא טסָאה ּוד ,רַאה ּוד טָאנ* :ןגָאז
 טָאנ רעד זיא רע םורָאװ ;טנַאה עקרַאטש ןייד ןּוא טייקסיורג
 ענייד יװ ױזַא ןָאט לָאז סָאװ דרע רעד ףיוא רעדָא למיה ןיא
 ףיא ,ןײגרעּבירַא ךימָאל= ?תורובג ענייד יװ יװַא ןּוא ןעגנּואוט
 טייז רענעי ףיוא סָאװ דנַאל עטּוג סָאד ןעז ךימָאל ןּוא ,ךיד טעּב
 רעּבָא= .ןֹונָבל םעד ןּוא ,גרעּבעג ענייש עקיזָאדסָאד ,ןדרִי
 טינ טָאה ןּוא ,ךייַא ןגעװ ןּופ רימ ףיוא טנרעצעג טָאה טָאג
 !ריד גּונעג :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאנ ןּוא ;רימ ּוצ טרעהענוצ
 יי .ךַאז רעקיזָאדרעד ןגעװ רימ ּוצ ןדער טינ רעמ טסלָאז
 ,ברעמ ּוצ ןגיוא ענייד ףיוא ּבייה ןּוא ,הָוסִּפ ץיּפש םּוצ ףױרַא
 ענייד טימ ןָא קּוק ןּוא ,חרומ ּוצ ןּוא ,םורָד ּוצ ןּוא ,ןופצ ּוצ ןּוא
 ןּוא* .ןדרַי ןקיזָאדמעד ןײגרעּבירַא טינ טסעװ םורָאװ ,ןגיוא
 קיטסעפ ןּוא ,םיא קרַאטש ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי וצ הָאְוַצ ןייד רעּביא ּבינ
 ןקיזָאדמעד רַאּפ סיורַאפ ןײגרעּבירַא טעװ רע םורָאװ ,םיא
 וד סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןכַאמ ײז טעװ רע ןּוא ,קלָאפ
 .ןעו טסעװ

 .רֹועְּפ-תיֵּב ןגעקַא לָאט ןיא ןּבילּבעג ןענייז רימ ןּוא

 סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ּוצ רעה ,לארׂשי ,דנּוצַא ןּואי .ּד
 ןעמּוק ןּוא ,ןּבעל טלָאז ריא ידּכ ,ןָאט ּוצ ךיד ןרעל ךיא
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 ןרעטלע ערעיײַא ןּופ רַאה רעד טָאג סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןּוא
 ךיא סָאװ טרָאװ םעד ּוצ ןגיײלּוצ טינ טלָאז ריא* .ךייַא טיג
 יד ןטיה ּוצ ידּכ ,ןּופרעד ןרענימ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ךייַא טיּבעג
 ערעיײַא- .ְךייַא טיּבעג ךיא סָאװ ,רַאה רעיא טָאג ןּופ טָאּבעג
 ,רֹוָעְּפ-לַעַּב ןיא ןָאטעג טָאה טָאנ סָאװ ןעזעג ןּבָאה ןגיוא
 ,רֹועְּפ ןּופ לַעַּב םעד ךָאנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ןַאמ רעדעװטעי זַא
 ןּוא+ .ריד ןשיװצ ןּופ טניליטרַאפ רַאה ןייד טָאג םיא טָאה
 טנייה טּבעל ,טָאג רעיא הוהי ןָא טפעהַאּב טייז סָאװ ,ריא
 יװַא ,ןצעזעג ןּוא םיקוח טנרעלעג ְךייַא ּבָאה ךיא ,עזי .עלַא
 םעד ןיא ױזַא ןָאט ּוצ ףיוא ,ןלױפַאּב רימ טָאה רַאה ןיימ טָאג יו
 ןטיה יז ריא טלָאזי .ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא טמּוק ריא סָאװ דנַאל
 -רַאפ רעיײַא ןּוא טפַאשגולק רעיא זיא סָאד םורָאװ ,ןָאט ןּוא
 ןרעה ןלעװ יז זַא סָאװ ,תומּוא יד ןּופ ןגיוא יד ןיא טײקידנַאטש
 ןוא ענולק ַא ,רָאװרַאפ :ןגָאז יז ןלעװ ,ןצעזעג עקיזָאדיד עלַא
 םורָאװי .קלָאפ עסיורג עקיזָאדסָאד זיא המּוא עקידנַאטשרַאפ
 ּוצ טנָאנ טָאג ַא טָאה סָאװ ,ןַארַאפ זיא קלָאפ סיורג רעסָאװ
 ןוא" ?םיא ּוצ ןפּור רימ רָאנ ןעוו ,טָאג רעזדנוא הוהי יװ ױזַא םיא
 ןצעזעג ןּוא םיקּוח טָאה סָאװ ,ןַארַאפ זיא קלָאפ סיורג רעסָאװ
 רַאפ גייל ךיא סָאװ ,הרֹוּת עצנַאג עקיזָאדיד יו יױזַא עטכערעג
 ןייד רעייז טיה ןּוא טיהעגּפָא ריד יז רָאנ" ?גָאט ןקיטנייה ךייַא
 ןּבָאה ןגיוא ענייד סָאװ ןכַאז יד ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ,לעו
 עלַא ןצרַאה ןייד ןּופ ןרעװ ןָאטעגּפָא טינ ןלָאז יז ןּוא ,ןעזעג
 ןּוא רעדניק ענייד ןסיוו ןכַאמ יז טסלָאז ןּוא ,ןּבעל ןייד ןּופ געט
 רַאפ ןענַאטשעג טסיּב ּוד סָאװ גָאט םעדיי ;רעדניקסדניק ענייד
 למַאז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןעוו ,בֵרֹוח ןיא רַאה ןייד טָאג
 עניימ ןרעה ןוָאל יז לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ סָאד רימ ּוצ ןייַא
 עלַא רימ רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ןענרעל ןלָאז יז ידּכ ,רעטרעװ
 רעדניק ערעייז ךיוא ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןּבעל יז סָאװ געט
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 טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,טנענעג טָאה ריא ןּוא-* .ןענרעל ייז ןלָאז
 ןויּב רעייפ טימ טנערּבעג טָאה גרַאּב רעד ןּוא ,גרַאּב ןרעטנּוא
 ןוא= .לּבענ ןּוא ,ןקלָאװ ,שינרעטצניפ טימ ,למיה ןּופ ןצרַאה
 ןופ לוק ַא ;רעײפ ןטימ ןּופ טדערעג ךייַא ּוצ טָאה טָאג
 טינ ריא טָאה טלַאטשעג ַא רעּבָא ,טרעהעג ריא טָאה רעטרעוו
 סָאװ דנּוּב ןייז טגָאזעגנָא ְךייַא טָאה רע ןּוא* .לוק ַא זיולּב ;ןעזעג
 טָאה רע ןּוא ;טָאּבעג ןעצ יד-ָאט ּוצ ןלױפַאּב ְךייַא טָאה רע
 טָאה רימ ןּוא* .תוחּול ענרענייטש ײװצ ףיוא ןּבירשעגפיוא יז
 ןּוא םיקּוח ןענרעל ּוצ ךייַא טייצ רענעי ןיא ןלױפַאּב טָאג
 טייג ריא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןָאט יז טלָאז ריא ידּכ ,ןצעזעג
 רעייַא ןטיה רעייז ריא טלָאזםּורד* .ןּברַאוצ סע ,ןיהַא רעּבירַא
 גָאט םעד ןיא טלַאטשעג ןייק ןעועג טינ טָאה ריא םורָאװ--לעז
 --רעייפ ןטימ ןּופ בֵרֹוח ןיא ךייַא ּוצ טדערעג טָאה טָאג סָאװ
 ,ץינשעג ַא ןכַאמ ךייַא ןּוא ןרעוו ןּברָאדרַאפ טינ טלָאז ריא וַא*
 רעדָא רכָז ַא ןּופ טלַאטשעג יד ,דליּב םּוׁש ַא ןּופ שינעכײלג יד
 ,דרע רעד ףיוא סָאװ המהּב םּוש ַא ןּופ טלַאטשעג ידיי ,הבקנ ַא
 ,למיה ןיא טילפ סָאװ לגיופ ןטלגילפעג םּוש ַא ןּופ טלַאטשעג יד
 יד ,דרע רעד ףיוא טכירק סע רָאנ סָאװ ןּופ טלַאטשעג ידי
 - .דרע רעד רעטנּוא רעסַאװ ןיא סָאװ שיפ םּוׁש ַא ןּופ טלַאטשעג
 יד ןעז ןּוא ,למיה םּוצ ןגיוא ענייד ןּבייהפיוא טסעוװ ּוד זַא ןּוא*
 ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םעד ,ןרעטש יד ןּוא הנבל יד ןּוא ןּוז
 ןעניד ןּוא ,ײז ּוצ ןקּוּב ךיז ןּוא ,ןרעװ טריפענּפָארַא טינ ּוטסלָאז
 רעקלעפ עלַא ּוצ טליײטענּוצ יז טָאה רַאה ןייד טָאג סָאװ ,יײז
 ךייַא ןּוא ,ןעמונעג טָאג טָאה ךייַא רעּבָא* .למיה ןצנַאג ןרעטנּוא
 םיא ,םִיַרצִמ ןּופ ,ןוויױאצלעמשנזיַא םעד ןּופ ןגױצעגסױרַא
 טָאג ןּוא** .גָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,קלָאפּברַא ןַא רַאּפ ןייז ּוצ
 טָאה רע ןּוא ,ןגעװטרעיײַא ןּופ רימ ףיוא טנרעצעג טָאה
 ןעמּוק טינ ןּוא ,ןדרַי םעד ןײגרעּבירַא טינ לָאז ךיא זַא ןרָאװשעג
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 .הלחנ ַא רַאּפ ריד טי רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל ןטּוג םעד ןיא
 רעּבירַא טינ יג ךיא ;דנַאל ןגיה םעד ןיא ּברַאטש ךיא םורָאװי
 "סָאד ןּברַא טעװ ןּוא ,ןײגרעּבירַא טעװ ריא רעּבָא ,ןדרַי םעד
 םעד ןסעגרַאפ טינ טלָאז ריא ,ךייַא טיה* .דנַאל עטּוג עקיזָאד
 ,ךייַא טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,רַאה רעייַא טָאג ןּופ דנּוּב
 סָאװ ,זיא סע סָאװ ןּופ טלַאטשעג יד ,ץינשעג ַא ןכַאמ ךייַא ןּוא
 טָאג ןייד הוהי םורָאװי* .טרעװרַאפ ריד טָאה רַאה ןייד טָאג
 .טָאג רעקידנרעצ ַא ,טרעצרַאּפ סָאװ רעייפ ַא זיא

 ריא ןּוא ,רעדניקסדניק ןּוא רעדניק ןרעּבעג טסעוו ּוד ןַא*
 ,ןרעװ ןּברָאדרַאפ טעװ ריא ןּוא ,דנַאל ןיא ןרעטלע ךיז טעװ
 ןּוא ,זיא סע סָאװ ןּופ טלַאטשעג ַא ,ץינשעג ַא ןכַאמ טעװ ןּוא
 ,רַאה ןייד טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט טעװ ריא
 תודע דרע ןּוא למיה טנייה ךיא ךַאמ* ,ןענערעצרעד ּוצ םיא
 םעד ןּופ ןייגרעטנּוא ךיג ריא טעװ ןייגרעטנּוא זַא ,ךייַא ןגעק
 ריא ;ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא סָאװ דנַאל
 ריא טעװ טגיליטרַאּפ טרעיינ ,ןענירד ןייז םיִמָי-ְךירֲאַמ טינ טעװ
 יד ןשיוװצ ןטײרּפשעצ ךייַא טעװ טָאג ןּוא= .ןרעװ טניליטרַאפ
 יד ןשיװצ ןשטנעמ עטלייצעג ןּבײלּב טעװ ריא ןּוא ,תומּוא
 טעװ ריא ןּוא= .ןריפקעװַא ןיהַא ךייַא טעװ טָאג סָאװ ,רעקלעפ
 ץלָאה ,טנעה סנשטנעמ ַא ןּופ טכַאמעג רעטעג ןעניד ןטרָאד
 ,ןסע יז טינ ןּוא ,ןרעה יז טינ ןּוא ,ןעעז יז טינ סָאװ ,ןייטש ןּוא
 הוהי ןטרָאד ןּופ ןכּוז טעװ ריא ןּוא" .ןקעמש ייז טינ ןּוא
 טימ ןכּוז םיא טסעװ ּוד זַא ,ןעניפעג םיא טסעוו ןּוא ;טָאג רעיא
 טעװ ךיד זַא= .לעז רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד
 ףוָס ןיא ,ןכַאז עקיזָאדיד עלַא ןפערט ןלעװ ךיד ןּוא ,ןקירדּוצ
 ןּוא ,טָאג ןייד הוהי ּוצ ןרעקמּוא ךיז ּוטסעװ ,געט יד ןּופ
 ַא זיא טָאג ןייד הוהי םורָאװ** .לוק ןייז ּוצ ןרעהּוצ טסעװ
 טינ ךיד ןּוא ןזָאלרַאּפ טינ ךיד טעװ רע ;טָאג רעקידמירַאּברעד
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 ענייד טימ דנּוּב םעד ןסענרַאפ טינ טעװ רע ןּוא ,ןעגנערּבמּוא
 .ןרָאװשענ יז טָאה רע סָאװ ,ןרעטלע

 געט עקידרעירפ יד ףיוא ךָאנ טשרָאקַא גערפ םורָאװ
 טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד טניז ןּופ ,ריד רַאפ ןעװעג ןענַײז סָאװ

 קע זיּב למיה קע ןּופ ןּוא ,דרע רעד ףיוא א זמ ַא ןפַא
 ,ךַאז עסיורג עקיזָאדיד יװ ױזַא ןעשעג ןעװ זיא סע ּביױא א
 קלָאפ ַא : טא ;ןרַאװעג טרעהעג זיא סָאװ-ױזַא ּביוא.רעדָא
 ױזַא ,רעייפ ןטימ ןּופ ןדער טָאג ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה
 ּביוא רעדָא=* ;ןּבעל ןּבילּבעג זיא ןּוא ,טרעהעג טסָאה ּוד יװ
 לָאפ ַא ךיז רַאפ ןע :מנענסױרַא טװּורּפעג טָאה טָאג ַא
 ; ,סנכײצ טימ ,ןעגנּוּורּפ טימ ,קלָאפ !רעדנַאז ןַא
 טימ ן ,טנַאה רלקראטש ַא טימ ןּוא ,המחלמ טימ ןּוא ,רעדנּוװ
 ש עסיורג טימ ןּוא ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא
 פ ןָאטעג ט טָאה טָאנ רעייַא הוהי סָאװ ץלַא
  זיא ריד= .ןגוא ענייד רַאפ םִיַרצִמ
 .ָאטינ זיא םיא א וח רעמ ;טָאג זיא רע ,הוהי זַא ןסיװ טסלָאז
 ּוצ ךיד ידּכ ,לוק ןייז ןרעה טזָאלעג ךיד רע טָאה למיה ןּופ=
 סיורג ןייז ןזיװַאּב ריד רע טָאה דרע רעד ףיוא ןוא ,ןענ על
 .רעייפ ןטימ ןּופ טרעה עג ּוטסָאה רעטרעװ ענייז ןּוא ,רעייפ
 טָאה ,ןרעטלע עניײד טַאהעג ּביל טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןּואי*
 -סױרַא ךיד טָאה ןּוא ,יײז א ןעמָאז רעײז טלײװרעדסױא רע
 ןּופ ,טײקרַאטש סיורג . טימ ,טכיזעגנָא ןייז טימ ןגיוצעג

 סי

 ןּוא רעסערג רעקלעפ ריד רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ ּוצ= ,םִיַרצַמ
 רעייז ןּבעג ּוצ ריד ידּכ עמ געב ּוצ ךיד ,ריד ןּופ רעקיטכַאמ
 ןסיװ טסלָאז ןּוא= .גָאט ןקיטניײה יװ ױזַא ,הלחנ ַא רַאפ דנַאל

 טָאג זיא רע ,הוהי זַא ,ןצ ראה
 .ָאטינ זיא רעמ ;ןטנּוא

 ךיא סָאװ ,טָאּבעג

 ה יי ז ןיא ןעמעננײרַא ןּוא ,טניײה
 רעד ףיוא ןּוא ,ןּבױא למיה ןיא

 ןצ
 דרע

 ענייז ןּוא ןצעועג ענייז ןטיה טסלָאו ןּואי*
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 רעדניק ענייד ןּוא ריד ןייז טּוג לָאז סע ידּכ ,טנייה ריד טיּבעג
 סָאװ דרע רעד ףיוא ןייז םימָי-ךירֲאַמ טסלָאז ידּכ ןּוא ,ריד ךָאנ
 .קידנעטש ,ריד טיג רַאה ןייד טָאג

 ףױא טעטש ײרד טדײשענּפָא השמ טָאה לָאמסנעד*
 רַאפ ,ןיהַא ןפולטנַא ּוצ ףיוא* ,גנַאופױאנוז ּוצ ןדרַי טייז רענעי
 רע ןּוא ,ןוויּכ ַא ןָא רבח ןייז טעגרה סָאװ רעגעלשטיוט םעד
 רע ןעוו זַא ;ןטכענרעייאךטכענ ןּופ אנֹוׂש ַא ןעװעג טינ םיא זיא
 ןּביילּב רע לָאז ,טעטש עקיױָאדיד ןּופ רענייא ןיא ןפולטנַא טעװ
 יד רַאפ ,דנַאלכַאלּפ םעד ןיא ,רּבדמ ןיא רֶצֶּב= :ןּבעל
 ,ןֶשָּב ןיא ןֶלֹוג ןּוא ,םידָנ יד רַאפ ,דעלנ ןיא תֹומָאר ןּוא ,םינֵבּואר
 .םיִשַנמ יד רַאפ

 יד רַאפ טניילעג טָאה השמ סָאװ הרֹוּת יד ויא סָאד ןּוא*י
 ןּוא םיקּוח יד ןּוא ןגָאונָא יד ןענייז סָאד** ;לארׂשי ןּופ רעדניק
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טדערעג טָאה השמ סָאװ ןצעזעג יד
 .טייז רענעי ףיוא** ;םירצמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז ןעוו
 ךלמ םעד ןֹוחיס ןּופ דנַאל ןיא ,רֹועְּפ-תיִּב ןגעקַא לָאט ןיא ,ןדרי
 יד ןּוא השמ סָאװ םעד ,ןֹוּבשֶח ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ירֹומֶא ןּופ
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז ןעוו ,ןגָאלשעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 סָאד ןּוא ,דנַאל ןייז טּברַאעג ןּבָאה יז ןּוא* ;םִיַרצִמ ןּופ
 ירֹומָא ןּופ םיכלמ ײװצ יד-ןֶשָּב ןּופ ךלמ םעד גֹוע ןּופ דנַאל
 סָאװ רֵעֹורֵע ןּופ** ;גנַאופיואנּוז ּוצ ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ
 -ןֹומרָח זיא סָאד-.ֹואיׂש גרַאּב ןויּב ןּוא ,ןֹונרַא לָאט גערּב םייּב
 זיּב ןּוא ,חרומ ּוצ ןדרַי טייז רענעי ןּופ ןיולּפ ןצנַאג םעד ןּואיי
 .הָנסִּפ ןּופ ןעגנַאגּפָארַא יד רעטנּוא ,ןיולּפ ןּופ םי םעד
 ּוצ טָאה ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןפורעגפיונּוצ טָאה השמ ןּוא ןד

 סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ,לארׂשי ,רעה :טגָאזעג יז
 ,ןענרעל יז טלָאז ריא ןּוא ,ןרעיוא ענייד ןיא טנייה דער ךיא
 דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה רַאה רעזדנוא טָאג .ןָאט ּוצ יז ןטיה ןּוא
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 טָאג טָאה ןרעטלע ערעזדנוא טימ טינ' .בֵרֹוח ןיא ודנּוא טימ
 סָאװ יד טָא ,רימ ,זדנּוא טימ טרעיינ ,דנּוּב ןקיזָאדמעד ןסָאלשעג
 טָאג טָאה םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ* .עקידעּבעל עלַא טנייה ָאד ןעניײז
 ןיב ךיא* .רעייפ ןטימ ןּופ ,גרַאּב ןפיוא ְךייַא טימ טדערעג
 ךייַא ,העש רענעי ןיא ְךייַא ןשיװצ ןּוא טָאג ןשיװצ ןענַאטשעג
 ארֹומ טָאה ריא םורָאװ--;טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּבעגוצרעּביא
 ןפיוא ןעגנַאנעגפױרַא טינ טייז ריא ןּוא ,רעייפ ןרַאפ טַאהעג
 :ןגָאז וצ ױזַא- גרַאּב

 ןּופ ןגױצעגסױרַא ךיד ּבָאה סָאװ ,טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיא'
 .טפַאשטכענק ןּופ זיוה םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל

 .םינּפ ןימ רַאפ רעטעג ערעדנַא ןּבָאה טינ טסלָאז
 סָאװ ןּופ ,טלַאטשעג םּוׁש ַא ,ץינשעג ַא ןכַאמ טינ ריד טסלָאװ
 סָאװ רעדָא ,ןטנּוא דרע רעד ףיוא סָאװ רעדָא ,ןּבױא למיה ןיא
 ,יײז ּוצ ןקּוּב טינ ךיז טסלָא .דרע רעד רעטנּוא רעסַאװ ןיא
 ַא ןיּב טָאג ןייד הוהי ךיא םורָאװ ,ןעניד טינ יז טסלָאז ןּוא
 סרעטָאפ יד ןּופ דניז רעד רַאפ ךיז ןכער סָאװ ,טָאג רעקידנרעצ
 יד ןּופ רוָד ןטריפ ןטימ ןּוא ןטירד ןטימ ןּוא ,רעדניק יד טימ
 ןּופ דילג ןטסטנזיוט ןטימ דסח ּוט ןּוא;" ,טנייפ ךימ ןּבָאה סָאװ
 .טָאּבעג עניימ ןטיה סָאװ יד ןּופ ןּוא ,ּביל ךימ ןּבָאה סָאװ יד

 טָאג ןייד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ןעגנערּבפורַא טינ טסלָאזי
 ףױרַא טננערּב סָאװ םעד טינ טקנעש הוהי םורָאװ ,ןשלַאפ םּוצ
 .ןשלַאפ םּוצ ןעמָאנ ןייז

 ױזַא ,קילײה ןטלַאה ּוצ םיא תּבש ןּופ גָאט םעד טיהי*
 / ּוטסלָאז געט סקעז* .ןלױפַאּב ריד טָאה רַאה ןייד טָאג יװ
 רעטעּביז רעד רעּבָאי* ;תוכָאלמ ענייד עלַא ןָאט ןּוא ,ןטעּברַא
 ,הכָאלמ ןייק ןָאט טינ ּוטסלָאז ,רַאה ןייד טָאג ּוצ תּבש זיא גָאט
 ןייד ןּוא ,טכענק ןייד ןּוא ,רעטכָאט ןייד ןּוא ,ןּוז ןייד ןּוא ,ּוד
 ,תומהּב ענייד עלַא ןּוא ,לזייא ןייד ןּוא ,סקָא ןייד ןּוא ,טסניד
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 טכענק ןייד ידּכ ;ןרעױט ענייד ןיא סָאװ רעדמערפ רעד ןּוא
 ןעקנעדעג טסלָאז ןּוא* .ּוד יװ ױזַא ןעּור ןלָאז טסניד ןייד ןּוא
 רַאה ןייד טָאג ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג ּוטסיּב טכענק ַא זַא
 טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןטרָאד ןּופ ןגױצעגסױרַא ךיד טָאה
 רַאה ןייד טָאג טָאה םּורד ;םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןּוא
 .תּבש .ןּופ גָאט םעד ןכַאמ ּוצ ןלױפַאּב ריד

 יװ יװַא ,רעטּומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןייד דובּכ ןיא טלַאה*
 ךיז ןלָאז געט ענייד ידּכ ,ןלױּפַאּב ריד טָאה רַאה ןייד טָאג
 טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ,ןייז טּוג לָאז ריד ידּכ ןּוא ,ןרעגנעל
 .ריד טיג רַאה ןייד

 .ןעגרה טינ טסלָאזי
 ;ןייז הנומ טינ טסלָאז ןּוא
 .ןעבנג טינ טסלָאז ןּוא
 .תודע עשלַאפ רבח ןייד ףיוא ןגָאז טינ טסלָאז ןּוא
 טינ טסלָאז ןּוא ,ּבײװ סרבח ןייד ןטסּולג טינ טסלָאז ןוא*

 רעדָא ,טכענק ןייז רעדָא ,דלעפ ןייז ,זיוה סרבח ןייד ןרענַאּב
 זיא סע רָאנ סָאװ רעדָא ,לזייא ןייז רעדָא ,סקָא ןייז ,טסניד ןייז
 .סרבח ןייד

 רעיַא ּוצ טדערעג טָאג טָאה רעטרעװ עקיזָאדידי
 ןּוא ,ןקלָאװ ,רעייפ ןטימ ןּופ ,גרַאּב ןפיוא גנּולמַאזנייַא רעצנַאנ
 -פיוא יז טָאה רע ןּוא ;רעמ טינ ןּוא-לוק ןכיוה ַא ףיוא ,לּבענ
 .ןּבעגעג רימ יז טָאה ןּוא ,תוחול ענרענייטש ײװצ ףיוא ןּבירשעג

 ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה ריא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא""
 ,רעייפ ןיא טנערּבעג טָאה גרַאּב רעד ןּוא ,שינרעטצניפ רעד ןטימ |

 ערעייַא ןּופ טײלטּפױה עלַא ,רימ ּוצ טנענעג ריא טָאה ױזַא
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה ריא ןּוא** ,עטסטלע ערעיײַא ןּוא ,םיטבש
 ןייז ןּוא טכַארּפ ןייז ןויװַאּב זדנּוא טָאה רַאה רעזדנּוא טָאג ,עז
 .רעייפ ןטימ ןּופ לוק ןייז טרעהעג ןּבָאה רימ ןּוא ,טיײקסיורג
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 ןשטנעמ ַא טימ טדער טָאג יװ ,ןעזעג רימ ןּבָאה גָאט ןקיטנייה
 רימ ןלָאז סָאװ ךָאנ ,דנּוצַא ןּוא= .ןּבעל טּבַײלּב רע ןּוא
 -רַאפ ודנוא טעװ רעייפ עסיורג עקיזָאדסָאד םורָאװ ?ןּברַאטש
 רעזדנּוא טָאג ןּופ לוק םעד רעטייוו ךָאנ ןרעה רימ ּביוא ;ןרעצ
 שינעפעשַאּב רָאג רעסָאװ םורָאװ=* .ןּברַאטש רימ ןלעװ ,רַאה
 טָאג ןקידעּבעל ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה סָאװ ,ָאד ויא
 ?ןּבעל ןּבילּבעג זיא ןּוא ,רימ יװ ױזַא ,רעייפ ןטימ ןּופ ןדער
 ןּוא ,ןגָאז טעװ רַאה רעזדנּוא טָאג סָאװ ץלַא רעה ןּוא ,ּוד ןענעג*
 טעװ רַאה רעזדנּוא טָאג סָאװ ץלַא ודנוא ּוצ ןדער טסעװ ּוד
 .ןָאט ןּוא ןרעה ןלעװ רימ ןּוא ,ריד ּוצ ןדער

 ,רעטרעוו ערעיײַא ןּופ לוָק םעד טרעהענוצ טָאה טָאג ןּוא*
 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָא ןּוא ,רימ ּוצ טדערעג טָאה ריא ןעוו
 ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעוװ יד ןּופ לוק םעד טרעהענּוצ ּבָאה ךיא
 ייֵז סָאװ ץלַא זיא טּוג ;טדערעג ריד ּוצ ןּבָאה יז סָאװ ,קלָאפ
 ץרַאה עקיזָאדסָאד ןייז יז ייּב לָאז יַאװולה* .טדערעג ןּבָאה
 עלַא ןטיה ּוצ ןּוא ,רימ רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ,געט עלַא סרעייז
 ףיוא רעדניק ערעייז ןּוא יז ןייז טּוג לָאז סע ידּכ ,טָאּבעג עניימ
 .ןטלעצעג ערעיײַא ּוצ םּוא ךייַא טרעק :ייז ּוצ גָאז ַײני .קיּבייא
 סָאדלַא ןגָאז ריד לעװ ךיא ןּוא ,רימ טימ ָאד ייטש ּוד ןּוא=
 ,ןענרעל יז טסלָאז ּוד סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ןּוא טָאּבעג
 .ןּברַא ּוצ סע ,ייז ּבינ ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןָאט ןלָאז יז זַא
 ךייַא טָאה רַאה רעיַא טָאג יװ ױזַא ןָאט ּוצ ןטיה טלָאז ריא ןּוא=
 .סקניל רעדָא סטכער ןרעקּפָא טינ ךייַא טלָאז ריא ,ןלױפַאּב
 ,ןלױפַאּב ךייַא טָאה רַאה רעיא טָאג סָאװ געוװ םעדלַא ףיוא
 ןּוא ,ןייז טּוג לָאז ךייַא ןּוא ,ןּבעל טלָאז ריא ידּכ ,ןייג ריא טלָאו
 .ןּברַא טעװ ריא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןייז םימָי-ךירַאַמ טלָאז ריא

 סָאװ ,ןצעזעג יד ןּוא ,םיקּוח יד ,טָאּבעג סָאד זיא סָאד ןּואי |
 ּוצ ףיוא ,ןענרעל ּוצ ְךייַא ןלױפַאּב טָאה רַאה רעיא טָאג
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 ;ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא רעּבירַא טייג ריא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןָאט
 עלַא ןטיה ּוצ ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןּבָאה ארֹומ טסלָאז ידּכי
 ןייד ןּוא ,ּוד ,ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג ענייז ןּוא ןצעזעג ענייז
 ענייד ידּכ ןּוא ,ןּבעל ןייד ןּופ געט עלַא ,ןּוז סנוז ןייד ןּוא ,ןּוז
 ןטיה ןּוא ,לארׂשי ,ןרעה טסלָאז ןּוא* .ןרעגנעל ךיז ןלָאז געט
 ןרעמ ךייַא טלָאז ריא ידּכ ןּוא ,ןייז טּוג לָאז ריד ידּכ ,ןָאט ּוצ
 ריד טָאה ןרעטלע ענייד ןּופ רַאה רעד טָאג יװ ױזַא ,רעייז
 .קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא-טגָאזעגּוצ

 ןוא* .רענייא זיא הוהי ,טָאג רעזדנוא הוהי :לארׂשי ,רעהי
 ןוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ טָאג ןייד הוהי ןּבָאה ּביל טסלָאז
 עקיזָאדיד ןּוא* .חֹוּכ ןצנַאג ןייד טימ ןּוא ,לעז רעצנַאג ןייד טימ
 ;ןצרַאה ןייד ןיא ןייז ןלָאז ,טנייה ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ רעטרעוו
 ןדער טסלָאז ןּוא ,רעדניק ענייד ןפרַאשנייַא יז טסלָאז ןּואי
 ,געװ ןיא טסייג ּוד ןעוו ןּוא ,זיוה ןייד ןיא טסציז ּוד ןעוו יז ןּופ
 טסלָאז ןּוא* .ףיוא טסייטש ּוד ןעוו ןּוא ,ךיז טסנייל ּוד ןעוו ןּוא
 רַאפ ןייז ןלָאז יז ןּוא ,טנַאה ןייד ףיוא ןכייצ ַא רַאפ ןדניּבנָא יז
 ןּביירשפיוא יז טסלָאז ןּוא" .ןגיוא ענייד ןשיװצ דנַאּבנרעטש ַא
 .ןרעיוט ענייד ףיוא ןּוא ,זיוה ןייד ןּופ ךַאלדיטשייּב יד ףיוא

 ןעגננערּב ךיד טעװ רַאה ןייד טָאג זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא"
 ּוצ ,ןרעטלע ענייד ּוצ ןרָאװשעג טָאה רע סָאװ דנַאל םעד ןיא
 ןוא עסיורג-ןּבעג ּוצ ריד ,ןבקעי ּוצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא
 טימ לּופ רעזייה ןּוא** ,טיוּבעג טינ טסָאה ּוד סָאװ ,טעטש ענייש
 עטקַאהעגסוא ןּוא ,טליפעגנָא טינ טסָאה ּוד סָאװ ,בּוטילּכ
 ןּוא רענטרעגנייו ,טקַאהענסױא טינ טסָאה ּוד סָאװ ,רעמענורּב
 ּוד ןּוא ,טצנַאלפעג טינ טסָאה ּוד סָאװ ,רענטרענטרעּבליײא
 ןָא ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ,ךיד טיה'* ,ןייז טַאז ןּוא ןסע טסעװ
 םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ךיד טָאה סָאװ ,הוהי
 ארֹומ ּוטסלָאז טָאג ןייד הוהי רַאפ** .טפַאשטכענק ןופ זיוה
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 .ןרעוװש ּוטסלָאז ןעמָאנ ןייז ייּב ןּוא ,ןעניד ּוטסלָאז םיא ןּוא ,ןּבָאה
 ןּופ רעטעג יד ןּופ ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג טינ טלָאז ריא:*
 טָאג רעקידנרעצ ַא םורָאװ ;ךייַא םּורַא סָאװ רעקלעפ יד
 ןרָאצ רעד ןעמירג טעװ רעמָאט ;ריד ןשיװצ טָאג ןייד הוהי זיא
 ןּופ ןגיליטרַאפ ךיד טעװ רע ןּוא ,ריד ףיוא טָאג ןייד הוהי ןּופ
 .דרע רעד ןּופ טכיזעג םעד

 טָאה ריא יװ ױזַא ,רַאה רעייַא טָאג ןווּורּפ טינ טלָאז ריא:*
 טָאּבעג יד ןטיה ריא טלָאז ןטיה* .הָסֵמ ןיא טװּורּפעג םיא
 סָאװ ,ןצעזעג ענייז ןּוא ןגָאזנָא ענייז ןּוא ,רַאה רעיײַא טָאנ ןּופ
 -טכער זיא סָאװ ןָאט טסלָאז ןּוא .ןלױפַאּב ריד טָאה רע
 ,ןייז טּוג לָאז ריד ידּכ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טּוג ןּוא קיטרַאפ
 טָאה טָאג סָאװ דנַאל עטּוג סָאד ןּברַא ןּוא ןעמּוק טסלָאז ןּוא
 טנייפ ענייד עלַא קידנסױטשסױרַא* ,ןרעטלע ענייד ןרָאװשעגּוצ
 .טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ,ריד רַאפ ןּופ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןגערפ ןיהַא רעטעּפש ךיד טעװ ןּוז ןייד זַא"
 טָאג סָאװ ,ןצעזעג ןּוא םיקּוח ןּוא ןגָאזנָא רַאפ סָאד ןענייז סָאװ
 ;ןּוז ןייד ּוצ ןגָאז וטסלָאז= ?ןלױפַאּב ךייַא טָאה רַאה רעזדנּוא
 טָאה טָאג ןּוא ,םִיַרצִיִנ ןיא ןהערַּפ ייּב ןעװעג רימ ןענייז טכענק
 ןוא* .טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא זדנּוא
 ןיא רעדנּוװ עזייּב ןּוא עסיורג ןּוא סנכייצ ןָאטעג טָאה טָאג
 ערעזדנּוא רַאפ ,זיוה ןצנַאג ןייז ףיוא ןּוא ןהערַּכ ףיוא ,םִיַרצִמ
 זדנּוא ידּכ ,ןטרָאד ןּופ ןגױצעגסױרַא רע טָאה ודנוא ןּוא* .ןגיוא
 ןרָאװשעגּוצ טָאה רע סָאװ דנַאל סָאד ןּבעג ּוצ ודנּוא ,ןעגנערּב ּוצ
 עלַא ןָאט ּוצ ןלױפַאּב ודנּוא טָאה טָאג ןּוא= .ןרעטלע ערעזדנּוא
 ידּכ ,רַאה רעזדנּוא טָאג רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ,ןצעזעג עקיזָאדיד
 יװ ױזַא ,ןּבעל ןוָאל ּוצ ודנּוא ידּכ ,געט עלַא ןייז טּוג לָאז זדנּוא
 ודנּוא ןּופ ןייז סע טעװ טייקיטכערעג ַא ןּוא= .גָאט ןקיטנייה
 -סָאדלַא ןָאט ּוצ ןטיה ןלעװ רימ ּביוא ,רַאה רעזדנוא טָאג רַאּפ
 .ןטָאּבעג זדנּוא טָאה רע יװ ױזַא ,טָאּבעג עקיזָאד
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 סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעננערּב ךיד טעװ רַאה ןייד טָאג זַאי ן
 ןּופ ןפרַאװסױרַא טעװ ןּוא ,ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא טסמּוק ּוד

 םעד ןּוא ,ישָגרִג םעד ןּוא ,יּתִח םעד ,רעקלעפ ליפ ריד רַאּפ
 םעד ןּוא ,יוֲח םעד ןּוא ,יזִרּפ םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןּוא ,ירֹומָא
 ןּואי ;ריד ןּופ ערעקרַאטש ןּוא ערעסערג רעקלעפ ןּביז ,יסּובי
 ;ןגָאלש יז טסעוו ןּוא ,ריד ּוצ ןּבעגרעּביא יז טעװ רַאה ןייד טָאג
 ַא ןסילש טינ יז טסלָאז .ןטסיװרַאפ יז ןטסיװרַאפ וטסלָאז
 טינ ךיז טסלָאז ןּוא* .ןקילעוטײל טינ יז טסלָאז ןּוא ,דנּוּב
 ,ןּוז ןייז ּוצ ןּבעג טינ ּוטסלָאז רעטכָאט ןייד ;יײז טימ ןייז ןּתחתמ
 םורָאװ* .ןּוז ןייד רַאפ ןעמענ טינ ּוטסלָאז רעטכָאט ןייז ןּוא
 ןעניד ןלעװ יז ןּוא ,רימ רעטניה ןּופ ןּוז ןייד ןרעקּפָא טעװ רע
 ,ךייַאףיוא ןעמירג טעװ הוהיןּופ ןרָאצ רעד ןּוא ,רעטעג עדמערפ
 ןָאט ריא טלָאז ױזַא טרעיינ' .ןגיליטרַאפ ךיג ךיד טעװ רע ןּוא
 -לייז ערעייז ןּוא ,ןפרַאװנייַא ריא טלָאז תוחּבומ ערעייז :ײז ּוצ
 טלָאז רעמיוּבנצעג ערעייז ןּוא ,ןכערּבעצ ריא טלָאז רענייטש
 -רַאפ ריא טלָאז רעדליּב עטצינשעג ערעיײז ןּוא ,ןקַאהּפָא ריא
 טָאג ייּב ּוטסיּב קלָאפ קילײה ַא םורָאװ" .רעייפ ןיא ןענערּב
 ןייז ּוצ םיא טלײװרעדסיױא רַאה ןייד טָאג טָאה ךיד ;רַאה ןייד
 טכיועג ןפיוא סָאװ רעקלעפ עלַא ןּופ ,קלָאּפ ןגייא ןַא רַאפ
 ,רעקלעפ עלַא ןּופ רעמ טייז ריא לײװ טיני .דרע רעד ןּופ
 םורָאװ ;טלײװרעדסױא ךייַא ןּוא ךייַא ּוצ טסּולגעג טָאנ טָאה
 ליײװ טרעייני .רעקלעפ עלַא ןּופ עטסקיצניװ סָאד טייז ריא
 טָאה רע סָאװ העּובש יד טיה רע לייוו ןּוא ,ּביל ךייַא טָאה טָאנ
 טימ ןגױצעגסױרַא טָאג ךייַא טָאה ,ןרעטלע ערעיײַא ןרָאװשעג
 זיוה םעד ןּופ טזיילעגסױא ךיד טָאה ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש ַא
 ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ,טפַאשטּכענק ןּופ
 זיא רע ,טָאג ןייד הוהי זַא ןייז ןסיװ ּוטסלָאז םּורדי .םִיַרצִמ
 דָאנעג יד ןּוא דנּוּב םעד טיה סָאװ טָאג רעיירטעג רעד ,טָאנ

 יי יי יי יר יע "טיי" ייבי
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 ,טָאּבעג ענייז ןטיה סָאװ יד ּוצ ןּוא ,ּביל םיא ןּבָאה סָאװ יד ּוצ
 ,םינּפ רעייז ןיא טנייפ ענייז טלָאצַאּב ןּוא"* ,תורֹוד טנזיוט זיּב
 םינּפ ןייז ןיא ,טנייפ ןייז ּפָא טינ טגייל רע ;ןעננערּבּוצרעטנוא ייז
 יד ןּוא טָאּבעג סָאד ןטיה ּוטסלָאז םּורדי* .םיא רע טלָאצַאּב
 .ןָאט ּוצ יז טנייה ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח

 בֹקַע
 יד ןרעהּוצ טעװ ריא סָאװ רַאפרעד ,ןייז טעװ סע ןּואי*

 רַאה ןייד טָאג טעװ ,ןָאט יז ןּוא ןטיה טעװ ןּוא ,ןצעזעג עקיזָאד
 ןרָאװשעג טָאה רע סָאװ דָאנעג יד ןּוא דנּוּב םעד ןטיה ריד
 ךיד טעװ ןּוא ,ןּבָאה ּביל ךיד טעװ רע ןּוא= .ןרעטלע ענייד
 ןּופ טכּורפ יד ןשטנעּב טעװ רע ןּוא ,ןרעמ ךיד ןּוא ,ןשטנעּב
 ןייד ןּוא ,האּובּת ןייד ,דרע ןייד ןּופ טכּורפ יד ןּוא ,ּבײל ןייד
 -כורפ יד ןּוא ,רעדניר ענייד ןּופ טרּוּבעג יד ,לייא ןייד ןּוא ,ןיו
 ןרָאװשעג טָאה רע סָאװ דרע רעד ףיוא ,ףָאש ענייד ןּופ גנּורעּפ
 ןופ רעטשטנעּבעג ןייז טסעװ'* .ןּבעג ּוצ ריד ןרעטלע ענייד
 ןשיװצ הרקע ןַא רעדָא רקע ןַא ןייז טינ טעװ סע ;רעקלעפ עלַא
 ןּופ ןָאטּפָא טעװ טָאג ןּוא* .תומִהּב ענייד ןשיװצ רעדָא ריד
 ןּופ ןקָאטײװ עזייּב עלַא ןּוא ,טפַאשקנַארק רעדעװטעי ריד

 ,ריד ףיוא ןָאטּפױרַא טינ רע טעװ ,ייז טסנעק ּוד סָאװ םִיַרצִמ !
 .םיאנוָׂש ענייד עלַא ףיוא ןּבעג יז טעװ רע טרעיינ

 רַאה ןייד טָאג סָאװ תומּוא עלַא ןרעצרַאפ טסלָאז ןּוא!*
 ןּוא ;ײז ףױא ןעמירַאּברעד טינ ךיז לָאז גיוא ןייד ;ריד טינ
 ןייז ריד טעװ סָאד םורָאװ ,רעטעג ערעייז ןעניד טינ טסלָאז
 יד ;ןצרַאה ןייד ןיא ןגָאז ּוטסעװ רעמַאט* .גנולכיורטש ַא
 ןענעק יז ךיא לעװ ױזַא יװ ,רימ ןּופ רעמ ןענייז רעקלעפ עקיזָאד
 ןעקנעדעג ;יײז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ ּוטסלָאו* ?ןּבירטרַאפ
 ןּוא ןהערַּפ ּוצ ןָאטעג טָאה רַאה ןייד טָאג סָאװ ןעקנעדעג וטסלָאז
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 ןּבָאה ןגיוא ענייד סָאװ ןעגנּוװּורּפ עסיורג יד:* ;םִיַרצִמ ץנַאג ּוצ
 ,טנַאה עקרַאטש יד ןּוא ,רעדנּוװ יד ןּוא סנכייצ יד ןּוא ,ןעזעג
 טָאה רַאה ןייד טָאג סָאװ טימ ,םערָא ןטקערטשעגסיוא םעד ןּוא
 תומוא עלַא ּוצ ןָאט רַאה ןייד טָאג טעװ יװַא ;ןגױצעגסױרַא ךיד
 טעװ ןיּבנרָאה יד ךיוא ןּוא* .ייז רַאפ ארֹומ טסָאה ּוד סָאװ
 סָאװ יד ןייגרעטנּוא ןלעװ סע זיּב ,ייז ףיוא ןקישנָא רַאה ןייד טָאג
 .ריד רַאפ ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ןּוא ,ןּבילּבעג ןענייז
 ןיא טָאג ןייד הוהי םורָאװ ,ייז רַאפ ןקערש טינ ךיז טסלָאװיי
 טָאג ןּוא= .טָאג רעקיטכרָאפ ַא ןּוא רעסיורג ַא ,ריד ןשיװצ
 ריד רַאפ ןּופ רעקלעפ עקיזָאדיד ןפרַאװסױרַא טעװ רַאה ןייד
 ,ךיג ףיוא ןגיליטרַאפ טינ ייז טסרָאט ;זײװכַאלסיּב-כַאלסיּב
 טָאג ןּוא* .ריד ףיוא ןרעמ טינ ךיז לָאז דלעפ ןּופ היח יד ידּכ
 ןעלמוטרַאפ יז טעװ ןּוא ,ריד ּוצ ןּבעגרעּביא יז טעװ רַאה ןייד
 ןוא* .ןרעװ טגיליטרַאפ ןלעוװ יז זיּב ,שינעלמּוטרַאפ סיורג ַא
 -רעטנוא טסעוו ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא םיכלמ ערעייז ןּבעג טעװ רע
 טינ טעװ רענייק ;למיה ןרעטנּוא ןּופ ןעמָאנ רעייז ןעגנערּב
 ערעייו* .ןגיליטרַאפ יז טסעװ ּוד ויּב ,ריד רַאפ ןײטשַאּב
 טינ טסלָאז ;רעיײפ ןיא ןענערּברַאפ ריא טלָאז רעטעג עטצינשעג
 ןעמענּוצ ןּוא ,יײז ףיוא דלָאג סָאד ןּוא רעּבליז סָאד ןטסּולג
 ;םעד ךרּוד ןרעװ טלכיורטשעג טינ טסלָאז ידּכ ,ךיז רַאפ
 ןוא= .סָאד זיא רַאה ןייד טָאג ייּב טייקידרעװמוא ןַא םורָאװ
 ןוא ,זיוה ןייד ןיא טייקידרעװמּוא ןַא ןעגנערּבנײרַא טינ טסלָאז
 ,םעד טימ ןסואימ ךיז ּוטסלָאז ןסואימ ;סָאד יו ױזַא םרח ןרעו
 םורָאװ ,ןקידרעװמּוארַאפ סע ּוטסלָאז ןקידרעװמּוארַאפ ןּוא
 .סָאד זיא םרח
 ריא טלָאז ,טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג סָאדלַאי ןֶד

 ןּוא ,ןרעמ ךיז ןּוא ,ןּבעל טלָאז ריא ידּכ ,ןָאט ּוצ ןטיה
 ערעיײַא ןרָאװשענּוצ טָאה טָאג סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןּוא ןעמּוק
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 טָאג סָאװ געװ ןצנַאג םעד ןעקנעדעג טסלָאז ןּוא* .ןרעטלע
 ,רּבדמ ןכרּוד רָאי קיצרעפ טניז טריפעג ךיד טָאה רַאה ןייד
 ןיא ריד ייּב סָאװ ןסיװ ּוצ ,ןװּורּפ ּוצ ךיד ,ןקינייּפ ּוצ ךיד ידּכ
 רע ןּוא* .טינ רעדָא טָאּבעג ענייז ןטיה טסעוו ּוד ּבױא ,ןצרַאה
 ךיד ןּוא ,טרעגנוהעגסױא ךיד ןּוא ,טקינײּפעג ךיד טָאה
 ענייד טינ ,טסּוװעג ןּופרעד טסָאה ּוד טינ סָאװ ,ןַמ טימ טזיײּפשעג
 ףיוא טינ ַא ןסיװ ןזָאל ּוצ ךיד ידּכ ;טסּוװעג ןּבָאה ןרעטלע
 טמּוק סָאװ ץלַא ףיוא רָאנ ,שטנעמ רעד טּבעל ןײלַא טיױרּב
 זיא דיײלק ןייד+ .שטנעמ רעד טּבעל ליומ סטָאג ןּופ סױרַא
 -פיוא טינ זיא סּופ ןייד ןּוא ,ריד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטענּפָא טינ
 ןייד ןיא ןסיװ ּוטסלָאז םּורד* .רָאי קיצרעפ יד ךרּוד ,ןפָאלעג
 ךיד טפָארטש ,דניק ןייז טפָארטש ןַאמ ַא יװ ױזַא זַא ,ןצרַאה
 ,רַאה ןייד טָאג ןּופ טָאּבעג יד ןטיה טסלָאז ןּוא" .רַאה ןייד טָאנ
 םורָאװ' .םיא רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ןּוא ,ןגעװ ענייז ןיא ןייג ּוצ
 ןכעּב ןּופ דנַאל ַא ,דנַאל ןטּוג ַא ןיא ךיד טננערּב רַאה ןייד טָאג
 גרַאּב ףיוא סױרַא ןעייג סָאװ ,ןשינעפיט ןּוא ,ןלַאװק ,רעסַאװ
 ,ןקָאטשנײװ ןּוא ,טשרעג ןּוא ,ץײװ ןּופ דנַאל ַא* ;לָאט ןּוא
 ןּוא ןטרעּבלײא ןּופ דנַאל ַא ;ןעמיורגלימ ןּוא ,ןגייפ ןּוא
 ןסע ןענירד ּוטסעװ טײקמערָא ןיא טינ סָאװ דנַאל ַא' ;קינָאה
 סָאװ דנַאל ַא ;ןענירד ןלעפ טשינרָאג טעװ ריד סָאװ ,טיורּב
 ןקַאה ּוטסעװ גרעּב עריא ןּופ ןּוא ,ןזייא ןענייז רענייטש עריא
 ןּביול טסעװ ןּוא ,ןייז טַאז טסעװ ןּוא ןסע טסעוװ ןּוא" .רעּפּוק
 .ןּבעגעג ריד טָאה רע סָאװ דנַאל ןטּוג םעד רַאפ ,רַאה ןייד טָאג
 ןטיה ּוצ טינ ,רַאה ןייד טָאג ןָא ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ,ךיד טיה'י
 לעפַאּב ךיא סָאװ םיקּוח ענייז ןּוא ןצעזעג ענײז ןּוא טָאּבעג ענייז
 ,ןייז טַאז טסעװ ןּוא ןסע טסעװ ּוד זַא ,רעמָאט* .טנייה ריד
 ענייד ןּוא* ;ןעניֹוװַאּב ןּוא ,רעזייה ענייש ןעיוּב טסעװ ןּוא
 דלָאג ןּוא רעּבליז ןּוא ,ןרעמ ךיז ןלעװ ףָאש ענייד ןּוא רעדניר
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 ;ןרעמ ךיז טעװ טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ןּוא ,ןרעמ ריד ייּב ךיז טעװ
 ןָא ןסעגרַאפ טסעװ ןּוא ,ץרַאה ןייד ןּבײהרעד ךיז טעװ *
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ךיד טָאה סָאװ טָאג ןייד הוהי
 ךרּוד טריפעג ךיד טָאה סָאװ* ;טּפַאשטכענק ןּופ זיוה םעד ןּופ
 ןּוא ןעגנַאלש עקידרעייפ ךרּוד ,רּבדמ ןקידארֹומ ןּוא ןסיורג םעד
 טָאה סָאװ ;רעסַאװ ןָא סָאװ שינעטשרָאד ַא ןּוא ,ןענָאיּפרָאקש
 ךיד טָאה סָאװי* ;ןייטשלזיק ןּופ רעסַאװ ןגױצעגסױרַא ריד
 ןּבָאה ןרעטלע ענייד סָאװ ,ןִמ טימ רּבדמ רעד ןיא טוייּפשעג
 ּוצ ךיד ידּכ ןּוא ,ןקינײּפ ּוצ ךיד ידּכ ;טסּוװעג טינ ןּופרעד
 ןגָאז טסעװ ןּוא* ;טצעל ןייד ןיא ןקיטינַאּב ּוצ ךיד ,ןװּורּפ
 רימ טָאה טנַאה ןיימ ןּופ טכַאמ יד ןּוא חֹוּכ ןיימ :ןצרַאה ןייד ןיא
 טָאג ןעקנעדעג ּוטסלָאזי* ;געמרַאפ ןקיזָאדמעד טּפַאשרַאפ
 ןפַאשּוצנָא חֹוּכ ריד טיג סָאװ רעד זיא רע םורָאװ ,רַאה ןייד
 ןרָאװשעג טָאה רע סָאװ דנוּב ןייז ןייז ּוצ םייקמ ידּכ ,געמרַאפ
 .נָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,ןרעטלע ענייד

 הוהי ןָא ןסעגרַאפ ּוטסעװ ןסעגרַאפ ּביוא ,ןייז טעװ סע ןּואי*
 ןּוא ,ןעניד יז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג טסעוו ןּוא ,טָאג ןייד
 ריא טעװ ןייגרעטנּוא זַא ,טנייה ךייַא ךיא ןרָאװ ,ייז ּוצ ןקּוּב ךיז
 -רעטנּוא טכַאמ טָאג סָאװ רעקלעפ יד יװ ױזַא* .ןייגרעטנּוא
 סָאװ רַאפרעד ,ןייגרעטנּוא ריא טעװ ױזַא ,ךייַא רַאפ ןּופ ןייג
 .רַאה רעייַא טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ טינ טָאה ריא

 ּוצ ןדרַי םעד רעּבירַא טנייה טסיײג ּוד ,לארׂשי ,רעהי ןה
 ,ריד ןּופ ערעקרַאטש ןּוא ערעסערג תומּוא ןּברַא ןעמּוק

 סיורג קלָאפ ַא* ,למיה ןיא ויּב עטקיטסעּפַאּב ןּוא עסיורג טעטש
 טסָאה ּוד סָאװ ןּוא טסײװ ּוד סָאװ ,םיקָנַע יד ןּופ ןיז ,ךיוה ןּוא
 ּוטסלָא !?קָנַע ןּופ ןיז יד רַאפ ןײטשַאּב ןעק רעװ :טרעהענ
 טייג סָאװ רעד זיא רע ,רַאה ןייד טָאג זַא טנייה ןייז ןסיװ
 יז טעװ רע ;טרעצרַאפ סָאװ רעייפ ַא ,סיורַאפ ריד רעּבירַא
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 ,ריד רַאפ קינעטרעטנוא ןכַאמ יז טעװ רע ןּוא ,ןגיליטרַאפ
 ,ןעגננערּברעטנוא ךיג יז טסעוו ןּוא ,ןּבײרטרַאפ יז טסעװ ןּוא
 ןייד ןיא ןגָאז טינ טסלָאו .טנָאוענּוצ ריד טָאה טָאנ יװ ױזַא
 ,ריד רַאפ ןּופ ןסױטשסױרַא יז טעװ רַאה ןייד טָאג ןעוו ,ןצרַאה
 טכַארּבעג טָאג ךימ טָאה טייקיטכערעג ןיימ רַאּפ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 יד ןּופ טייקיטכעלש רעד רַאפ ןעוו ;דנַאל עקיזָאדסָאד ןּברַא ּוצ
 ןייד רַאפ טינ' .ריד רַאפ ןּופ טָאגײזטּבײרטרַאפ רעקלעּפעקױָאד
 ,ןצרַאה ןייד ןּופ טײקיטרַאפטכער רעד רַאפ ןּוא ,טייקיטכערעג
 טייקיטכעלש רעד רַאפ טרעיינ ,דנַאל רעייז ןּברַא וטסמוק
 ןופ רַאה ןייד טָאג יז טּבײרטרַאפ רעקלעפ עקיזָאדיד ןּופ
 טָאה טָאג סָאװ נָאזוצ םעד ןייז ּוצ םייקמ ידּכ ןּוא ;ריד רַאּפ
 ּוצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע ענייד ּוצ ןרָאװשענ
 טייקיטכערעג ןייד רַאפ טינ זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז ןּוא* .ןבקעי
 ;ןּברַא ּוצ סע ,דנַאל עטּונ עקיזָאדסָאד רַאה ןייד טָאג ריד טינ
 .וטסיּב קלָאפ קיקענטרַאה ַא םורָאװ

 טנרעצרעד טסָאה ּוד יװ ,ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ,קנעדעגי
 טסיּב ּוד סָאװ ןָא גָאט םעד ןּופ ;רּבדמ רעד ןיא רַאה ןייד טָאג
 -מעד ּוצ ןעמוק רעיא זיּב ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגענסױרַא
 .טָאג ןגעקַא ןעוװעג רעקינעּפשרעדיװ ריא טייז ,טרָא ןקיוָאד
 ןרָאװעג זיא טָאג ןּוא ,טָאג טנרעצרעד ריא טָאה בֵרֹוח ןיא ךיוא*
 ןיּב ךיא זַא" .ןגיליטרַאפ ּוצ ךייַא ,ךייַא ףיוא טכַארּבעופױא
 ,תוחול ענרענייטש יד ןעמענ ּוצ נרַאּב ןפיוא ןעננַאגעגפױרַא
 ,ןסָאלשעג ְךייַא טימ טָאה טָאג סָאװ דנוּב םעד ןּופ תוחּול יד
 ;טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ גרַאּב ןפיוא ןּבילּבעג ךיא ןיּב
 ךיא ּבָאה רעסַאװ ןייק ןּוא ,ןסענעג טינ ךיא ּבָאה טיורּב ןייק
 ענרענייטש יײווצ יד ןּבעגעג רימ טָאה טָאג ןּואי* .ןעקנורטעג טינ
 ןעװעג זיא יז ףיוא ןּוא ,רענניפ סטָאג טימ ןּבירשעג תוחּול
 ןפיוא טדערעג ךייַא טימ טָאה טָאג סָאװ רעטרעװ עלַא יו יװַא
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 סע ןּוא** .גנולמַאונייַא רעד ןּופ גָאט ןיא רעייפ ןטימ ןּופ גרַאּב
 טָאה ,טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא
 .דנּוּב ןּופ תוחּול יד ,תוחּול ענרענייטש ייווצ יד ןּבעגעג טָאג רימ
 ףיוא ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ייטש :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּואי*
 סָאװ קלָאפ ןייד זיא ןרָאװעג ןּברָאדרַאפ םורָאװ ,ןענַאד ןּופ ךינ
 טרעקענּפָא ךיג ךיז ןּבָאה יז ;םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא טסָאה ּוד
 טכַאמעג ךיז ןּבָאה יז ;ןלױפַאּב יז ּבָאה ךיא סָאװ געװ םעד ןּופ
 ּוצ ױזַא ,טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .ץעג םענעסָאנעג ַא
 -טרַאה ַא טשרע ,קלָאפ עקיזָאדסָאד ןעזעג ּבָאה ךיא :ןגָאז
 -רַאפ יז לעװ ךיא ןּוא ,רימ ןּופ ּפָא זָאל-* .סע זיא קלָאפ קיקענ
 ןּוא ,למיה ןרעטנּוא ןּופ ןעמָאנ רעייז ןקעמּפָא לעװ ןּוא ,ןגיליט
 ןּופ רעסערג ןּוא רעקרַאטש קלָאפ ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא
 טרעדינעגּפָארַא ּבָאה ןּוא טרעקעגמּוא ךיז ךיא ּבָאה* .םיא
 יד ןּוא ;רעיײפ ןיא טנערּבעג טָאה גרַאּב רעד ןּוא ,גרַאּב ןּופ
 ןּוא;* .טנעה עדייּב עניימ ףיוא ןעוועג ןענייז דנוּב ןּופ תוחּול ײװצ
 ;רַאה רעייַא טָאג ּוצ טקידניזעג טָאה ריא טשרע ,ןעזעג ּבָאה ךיא
 ךינ ךיז טָאה ריא ;ּבלַאק ןסָאגעג ַא טכַאמענ ךייַא טָאה ריא
 בָאה" .ןלױפַאּב ךייַא טָאה טָאג סָאװ געוו םעד ןּופ טרעקענּפָא
 ןפרָאװענּפָארַא יז ּבָאה ןּוא ,תוחּול ײװצ יד ןעמּונעגנָא ךיא
 ערעייַא רַאפ ןכָארּבעצ יז ּבָאה ןּוא ,טנעה עדייּב עניימ ןּופ
 ױזַא ,טָאג רַאפ ןפרָאװעגרעדינַא ךימ ּבָאה ךיא ןּואי* .ןגיוא
 ןייק ;טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ ,לָאמ עטשרע סָאד יװ
 טינ ךיא ּבָאה רעסַאװ ןייק ןּוא ,ןסענעג טינ ךיא ּבָאה טיורּב
 ,טקידניזעג טָאה ריא סָאװ דניז רעיא לַא רעּביא ;ןעקנּורטעג
 -רעד ּוצ םיא ,טָאנ ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט ּוצ
 ןּוא סעּכ םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז ּבָאה ךיא םורָאװ"* ;ןענערעצ
 ּוצ ךייַא ,טנרעצעג ךייַא ףיוא טָאה טָאג סָאװ ןרָאצמירג םעד
 .רימ וצ טרעהעגוצ לָאמ סָאד ךיוא טָאה טָאג ןּוא .ןגיליטרַאפ
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 ,ןרָאװעג טכַארּבעגפיױא רעייז טָאג זיא ןענֹרהַא ףיוא ךיוא*
 רַאפ ךיוא ןעװעג ללּפתמ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגיליטרַאפ ּוצ םיא
 ריא סָאװ ּבלַאק סָאד ,דניז רעייַא ןּוא** .העש רענעי ןיא ןענֹרהַא
 ןיא טנערּברַאפ סע ּבָאה ןּוא ,ןעמּונעג ךיא ּבָאה ,טכַאמעג טָאה
 זיא סע ןענַאװ זיּב ,ןלָאמעצ טּוג ,ןסיוטשעצ סע ּבָאה ןּוא ,רעייפ
 ןיא ּביוטש ןייז ןפרָאװעגנײרַא ּבָאה ךיא ןּוא ;ּביוטש יװ ןיד ןעװעג
 ,הָרֲעבַּת ןיא ךיוא*י--.גרַאּב ןּופ ּפָארַא טרעדינ סָאװ ךַאּב םעד
 טנרעצרעד ריא טָאה ,הָוֲאַּתַה תֹורבק ןיא ןּוא ,הָסֵמ ןיא ןּוא
 יװַא ,ַעֵנרַּבישִדְק ןּופ טקישעג ךייַא טָאה טָאג זַא ןּוא= .טָאג
 ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל סָאד טּברַא ןּוא ףױרַא טייג :ןגָאז ּוצ
 רעייַא טָאג ןּופ ליומ םעד טקינעּפשרעדיװ ריא טָאה ,ןּבעגעג
 ּוצ טרעהעגוצ טינ ןּוא ,טּבױלגעג טינ םיא טָאה ריא ןּוא ,רַאה
 ןּופ טָאג ןגעקַא ןעװעג ריא טייז רעקינעּפשרעדיװ= .לוָק ןייז
 -רעדינַא ךימ ךיא ּבָאה יװַא---.ךייַא ןעק ךיא סָאװ גָאט םעד
 סָאװ טכענ קיצרעפ יד ןּוא געט קיצרעפ יד טָאג רַאפ ןפרָאװעג
 ךייַא טדערעג טָאה טָאג םורָאװ ,ןפרָאװעגרעדינַא ךימ ּבָאה ךיא
 ןוא ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ ּבָאה ךיא ןּוא* .ןגיליטרַאּפ ּוצ
 קלָאפ ןייד ןעגנערּבמוא טינ טסלָאז ,רַאה ּוד טָאג :טנָאזעג ּבָאה
 ,טייקסיורג ןייד טימ טויילעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ ,ּברַא ןייד ןּוא
 רעקרַאטש ַא טימ םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא טסָאה ּוד סָאװ
 ;בקעי ןּוא ,קחצי ,םהרבַא ,טכענק ענייד קנעדעג" .טנַאה
 ןקיזָאדמעד ןּופ טײקטרַאה רעד ףיוא ןקּוקמּוא טינ ךיז טסלָאז
 ידּכ** ;דניז ןייז ףיוא ןּוא ,טייקיטכעלש ןייז ףיוא ןּוא ,קלָאפ
 לָאז ,ןטרָאד ןּופ ןגױצעגסױרַא ודנּוא טסָאה ּוד סָאװ דנַאל סָאד
 םעד ןיא ןעננערּב ּוצ יז תלֹוכיּב טינ זיא טָאג לײװ :ןגָאז טינ
 ,טנייפ ייז טָאה רע לײװ ןּוא ,טגָאזעגּוצ יז טָאה רע סָאװ דנַאל
 .רּבדמ רעד ןיא ןטײט ּוצ יז ןגױצעגסױרַא יז רע טָאה םורד
 טסָאה ּוד סָאװ ,ּברַא ןייד ןּוא קלָאפ ןייד ךָאד ןענייז יז ןּוא=
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 . "סוא ןיײד טימ ןּוא טײקרַאטש סורג ןייד טימ ןגױצעגסױרַא
 .םערָא ןטקערטשענ

 סיוא ריד קַאה :טגָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה טייצ רענעי ןיא:
 ףױרַא םּוק ןּוא ,עטשרע יד יװ ױװַא תוחּול ענרענייטש ײװצ

 .ןורָא םענרעצליה ַא ןכַאמ ריד טסלָאז ןּוא ;גרַאּב ןפיוא רימ ּוצ
 סָאװ רעטרעװ יד תוחול יד ףיוא ןּביירשפיוא לעװ ךיא ןּואי
 ;ןכָארּבעצ טסָאה ּוד סָאװ תוחּול עטשרע יד ףיוא ןעװעג ןענייז
 ןַא טכַאמעג ךיא ּבָאה* .ןורָא םעד ןיא ןָאטנײרַא יז טסעוו ןּוא
 יװצ טקַאהעגסױא ּבָאה ךיא ןּוא ;ץלָאה-םיטִש ןּופ ןורָא
 ןעגנַאגעגפױרַא ןיּב ךיא ןּוא ,עטשרע יד יװ יװַא תוחול ענרענייטש
 טָאה רע ןּוא* .טנַאה ןיימ ןיא תוחּול ײװצ יד טימ גרַאּב ןפיוא
 עקידרעירפ סָאד יװ יװַא תוחּול יד ףיֹוא ןּבירשעגפיוא
 ןפיוא טדערעג ךייַא ּוצ טָאה טָאג סָאװ טָאּבעג ןעצ יד :ץפירשעג
 טָאג ןּוא ;גנולמַאזנייַא רעד ןּופ גָאט ןיא ,רעייפ ןטימ ןּופ גרַאּב
 בָאה ןּוא טרעקעגמּוא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא* .ןּבענעג רימ יז טָאה
 תוחּול יד ןָאטעגנײרַא ּבָאה ךיא ןּוא ,גרַאּב ןּופ טרעדינעגּפָארַא
 ןטרָאד ןענייז יז ןּוא ,טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ןורָא םעד ןיא
 ןּופ רעדניק יד ןּואי--.ןלױפַאּב רימ טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןּבילּבעג
 ןטרָאד .הָרָסֹומ ןייק ןקעַי-נּב-תֹורַאּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה לארׂשי
 ןּוא ;ןרָאװעג ןּבָארנַאּב ןטרָאד זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג ןרהַא זיא
 ןטרָאד ןּופי .טרָא ןייז ףיוא ןהֹּכ ןרָאװעג זיא רֶזָעלֶא ןּוז ןייז
 דנַאל ַא ,הָבטִי ןייק דֹוגדּוג ןּופ ןּוא ,דֹונדּוג ןייק ןגיוצעג יז ןּבָאה
 םעד טדײשעגּפָא טָאג טָאה טייצ רענעי ןיא---רעסַאװ ןכעּב ןּופ
 רַאפ ןייטש ּוצ ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארט ּוצ יֹוֵל טבש
 ףיוא זיּב ,ןעמָאנ ןייז ןיא ןשטנעּב ּוצ ןּוא ,ןענידַאּב ּוצ םיא ,טָאג
 קלח ןייק ןגירקעג טינ יוֵל רעד טָאה םּורד" .גָאט ןקיטניה
 יװ ױזַא ,הלחנ ןייז זיא טָאג ;רעדירּב ענייז טימ הלחנ ןייק ןּוא
 ןפיוא ןּבילּבעג ןיּב ךיא ןּואי--טנָאזענּוצ םיא טָאה רַאה ןייד טָאג
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 קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ ,געט עקידרעירפ יד יװ יװַא גרַאּב
 טָאג ;רימ ּוצ טרעהענּוצ לָאמ סָאד ךיוא טָאה טָאג ןּוא ,טכענ
 רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .ןעגנערּבמּוא ךיד טלָאװעג טינ טָאה
 ידּכ ,קלָאפ ןרַאפ סױרַאפ ןעיצ ּוצ ,יײג ,ףיוא ייטש :טגָאזעג
 ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןּוא ןעמוק ןלָאז יז
 .ןּבעג ּוצ יז ןרעטלע ערעײז

 ?ריד ןּופ רַאה ןייד טָאג טגנַאלרַאפ סָאװ ,לארׂשי ,דנּוצַא ןוא
 עלַא ןיא ןייג ּוצ ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ זיױלּב רָאנ
 רַאה ןייד טָאג ןעניד ּוצ ןּוא ,ןּבָאה ּוצ ביל םיא ןּוא ,ןגעװ ענייז
 ןטיה ּוצ= ;לעז רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ
 ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ,ןצעזעג ענייז ןּוא טָאג ןּופ טָאּבעג יד
 ןרעהעג רַאה ןייד טָאג ּוצ ,עז* .ןגעװ הבֹוט ןייד ןּופ טנייה
 ץלַא ןּוא דרע יד ןּוא ,ןעלמיה יד ןּופ ןעלמיה יד ןּוא ,ןעלמיה יד
 ,טסּולנעג טָאג טָאה ןרעטלע ענייד ּוצ רָאנ* .ריא ףיוא סָאװ
 ןעמָאז רעייז טלײװרעדסױא טָאה רע ןּוא ,ןּבָאה ּוצ ּביל יז
 .גָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,רעקלעפ עלַא ןּופ-ךייַא-ַיז ךָאנ
 ,ןצרַאה רעייַא ןּופ טיוהרָאפ יד ןדײנשַאּב ריא טלָאז םּורדיִ
 םורָאװי .ןכַאמ טרַאה טינ רעמ ריא טלָאז ןקַאנ רעייַא ןּוא
 רַאה רעד ןּוא ,רעטעג ןּופ טָאג רעד זיא רע ,טָאנ רעייַא הוהי
 רעד ןּוא ,רעקרַאטש רעד ,טָאג רעסיורג רעד ,ןרַאה ןּופ
 .דחֹוש ןייק טינ טמענ ןּוא ,םינּפ ןייק טינ טניוש סָאװ ,רעקיטכרָאפ
 טָאה ןּוא ,הנמלַא רעד ןּוא םותי םעד טייקיטכערעג טוט רע
 ןוא* .דיילק ַא ןּוא טיורּב ןּבעג ּוצ םיא ,ןדמערפ םעד ּביל

 ריא טייז עדמערפ םורָאװ ,ןדמערפ םעד ןּבָאה ּביל טלָאז ריא -
 ארֹומ ּוטסלָאז טָאג ןייד הוהי רַאפ* .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג
 ,ןטפעהַאּב ךיז ּוטסלָאז םיא ןָא ןּוא ,ןעניד וטסלָאז םיא ,ןּבָאה
 ןּוא ,ּביױל ןייד זיא רע" .ןרעװש ּוטסלָאז ןעמָאנ ןייז ייּב ןּוא
 עסיורג עקיזָאדיד ןָאטעג ריד טימ טָאה סָאװ ,טָאג ןייד זיא רע
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 טימ* .ןעועג ןּבָאה ןגיוא ענייד סָאװ ,ןכַאז עקיטכרָאפ ןּוא
 ,םִיַרצִמ ןייק טרעדינעג ןרעטלע ענייד ןּבָאה תושפנ קיצעּביז
 ןרעטש יד יװ ױזַא טכַאמעג ךיד רַאה ןייד טָאג טָאה דנּוצַא ןּוא
 .טייקליפ ןיא למיה ןּופ
 ןייז ןטיה ןּוא ,רַאה ןייד טָאג ןּבָאה ּביל ּוטסלָאז םּורדִי ןאי

 ,טָאּבעג ענייז ןּוא ןצעזעג ענייז ןּוא םיקּוח ענייז ןּוא ,גנוטיה
 ערעייַא טימ טינ זַא ,טנייה ןסיוװ טפרַאד ריא ןּוא* .געט עלַא
 טינ ןּבָאה סָאװ ןּוא טנעקעג טינ ןּבָאה סָאװ ,זךיא דערנ רעדניק
 ןייז ןּוא ,טיײקסורג ןייז ,רַאה רעייַא טָאג ןּופ ףָארטש יד ןעועג
 ענייז ןּוא* ,םערָא ןטקערטשענסוא ןייז ןּוא ,טנַאה עקרַאטש
 םִיַרצִמ ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעננואּוט ענייז ןּוא ,סנכייצ
 ןּוא* ;דנַאל ןצנַאג ןייז ּוצ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ
 דרעפ ענייז ּוצ ,םִיַרצִמ ןּופ ליח םעד ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 רעּביא ןציילפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןגעוװטיײר ענייז ּוצ ןּוא
 ,טגָאיעגכָאנ ךייַא ןּבָאה יז ןעװ ,ףּוס"םי ןּופ ןרעסַאװ יד יז
 ןוא* ;גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב טכַארּבעגרעטנּוא יז טָאה טָאג ןּוא
 ןעמוקעג טייז ריא ויּב ,רּבדמ ןיא ךייַא טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 ןּוא ןֶתָד ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןּוא* ;טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ
 דרע יד סָאװ ,ןבּואר ןּופ ןּוז םעד בָאילָא ןּופ ןיז יד םָריבַא ּוצ
 ןיא ןעגנולשעגנייַא יז טָאה ןּוא ,ליומ ריא טכַאמענפיוא טָאה
 ערעייז ןּוא ןטניזעגזױה ערעייז טימ ,לארׂשי ץנַאג ןּופ ןטימ
 טרעייני ;ײז רעטניה סָאװ דנַאטשַאּב ןצנַאג םעד ןּוא ,ןטלעצעג
 רע סָאװ טָאג ןּופ גנּואּוט עסיורג ידלַא ןעזעג ןּבָאה ןגיוא ערעײַא
 ךיא סָאװ טָאּבעג סָאדלַא ןטיה ריא טלָאז םּורדִי .ןָאטעג טָאה
 ןּוא ןעמּוק ןּוא ,קרַאטש ןייז טלָאז ריא ידּכ ,טנייה ךייַא טיּבעג
 ןּואי ;ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא רעּבירַא טייג ריא סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא
 טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןייז םיִמָי-ךירָאמ טלָאז ריא ידּכ
 דנַאל ַא-ןעמָאז רעייז ןּוא יז ןּבעגּוצ ןרעטלע ערעיײַא ןרָאװשעג
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 סָאװ דנַאל סָאד םורָאװי* .קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ
 ,םִיַרצִמ דנַאל סָאד יװ טינ זיא ,ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא טסמּוק ּוד
 טסָאה ּוד זַא סָאװ ,ןעגנַאנעגסױרַא ןטרָאד ןּופ טייז ריא סָאװ-

 יװ ױזַא ,סּופ ןייד טימ טרעסעװַאּב ּוטסָאה ,ןעמָאז ןייד טייזרַאפ
 טײג ריא סָאװ דנַאל סָאד טרעיינ** .סנירג ןּופ ןטרָאג ַא
 ;ןלָאט ןּוא גרעּב ןּופ דנַאל ַא זיא ,ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא רעּבירַא
 טָאג סָאװ דנַאל ַא* ;רעסַאװ סע טקנירט למיה ןּופ ןגער ןּופ
 טָאג ןּופ ןגיוא יד ןענייז דימּת ;םעד םּוא ךיז טגרָאז רַאה ןייד
 | .רָאי ףוָס ויּב רָאי ּבײהנָא ןּופ ףיורעד רַאה ןייד

 עניימ ּוצ ןרעהּוצ ריא טעװ ןרעהּוצ ּביוא ,ןייז טעװ סע ןּוא*
 רעיַא טָאג ןּבָאה ּוצ ּביל ,טנייה ְךייַא טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג
 רעייַא טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג רעײַא טימ ןעניד ּוצ םיא ןּוא ,רַאה
 ןיא דנַאל רעיא ןּופ ןגער םעד ןּבעג ךיא לעװ* ,לעז רעצנַאג
 ןעלמַאזנײַא טסעװ ןּוא ,ןגערטעּפש ןּוא ןגערירפ ,טייצ ןייז
 ןּבעג לעװ ךיא ןּוא** .לייא ןייד ןּוא ,ןייוו ןייד ןּוא ,האּובּת ןייד
 טסעוו ןּוא ןסע טסעוװ ןּוא ;המהּב ןייד רַאפ דלעפ ןייד ןיא וָארג
 טדערעגרעּביא טינ לָאז ץרַאה רעייַא ,ךייַא טיה" .ןייז טַאז
 ,רעטעג עדמערפ ןעניד ןּוא ,ןרעקּפָא ךיז טעװ ריא ןּוא ,ןרעװ
 טעװ טָאג ןּופ ןרָאצ רעד םורָאװיי .יײז ּוצ ןקּוּב ךיז ןּוא
 זַא ,ןעלמיה יד ןרַאּפשרַאפ טעװ רע ןּוא ,ְךייַא ףיוא ןעמירג
 ,טכּורפ ריא ןּבעג טינ טעװ דרע יד ןּוא ,ןייז טינ לָאז ןגער ןייק
 טיג טָאג סָאװ דנַאל ןטּוג םעד ןּופ ןייגרעטנּוא ךיג טעװ ריא ןּוא
 | .ךייַא

 ןיא רעטרעװ עקיזָאד עניימ ןָאטנײרַא טלָאז ריא ןּוא;*
 רַאפ ןדניּבנָא ייז טלָאז ריא ןּוא ,לעז רעייַא ןיא ןּוא ,ןצרַאה רעיא
 דנַאּבנרעטש ַא רַאפ ןייז ןלָאז יז ןּוא ,טנַאה רעייַא ףיוא ןכייצ ַא
 ערעײַא ןענרעל ייז טלָאז ריא ןּוא* .ןגיוא ערעײַא ןשיוװצ
 ןעוו ןּוא ,זיוה ןייד ןיא טסציז ּוד ןעוו ןּופרעד קידנדער ,רעדניק
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 טסייטש ּוד ןעוו ןּוא ,ךיז טסגייל ּוד ןעוו ןּוא ,געװ ןיא טסייג ּוד
 ןופ ךַאלדיטשייּב יד ףיוא ןּביירשפיוא יז טסלָאז ןּואי .ףיוא
 געט יד ןּוא געט ערעיײַא ידּכ*י ;ןרעױט ענייד ףיוא ןּוא ,זיוה ןייד
 טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןרעמ ךיז ןלָאז רעדניק ערעייַא ןּופ
 געט יד יװ יװַא ,ןּבעג ּוצ יז ןרעטלע ערעיײַא ןרָאװשעג טָאה
 .דרע רעד רעּביא ןעלמיה יד ןּופ

 יא ןטיה ריִא טעװ ןטיה ּבױא םורָאװײ=
 רעיײַא טָאג ןּבָאה ּוצ ּביל ,ןָאט ּוצ סע ךייַא טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג
 ,םיא ןָא ןטפעהַאּב ּוצ ךיז ןּוא ,ןגעו ענייז עלַא ןיא ןייג ּוצ ,רַאה
 ,ךייַא רַאפ ןּופ רעקלעפ עקיזָאדיד עלַא ןּביײרטרַאפ טָאג טעװ*
 ןופ ערעקרַאטש ןּוא ערעסערג רעקלעפ ןּברַא טעװ ריא ןּוא
 ףיורעד טעװ טירטסּופ רעיא סָאװ טרָא רעכַאלטיא*: .ךייַא
 ,ןֹונָבל םעד ןּוא רּבדמ םעד ןּופ ,ךייַא ּוצ ןרעהעג טעװ ,ןטערט
 טעװ ,םי ןטשרעטניה ןזיּב ןּוא ,תֶרּפ ךייט םעד ,ךייט םעד ןּופ
 ;ךייַא רַאפ ןײטשַאּב טינ טעװ רענייק* .קרַאמעג רעיא ןייז
 ףיוא ארֹומ רעייַא ןּוא קערש רעייַא ןּבעג טעװ רַאה רעיײַא טָאג
 טָאה רע יװ ױזַא ,ףיורעד ןטערט טעװ ריא סָאװ דנַאל םעדלַא
 .טגָאזעגּוצ ךייַא

 הֵאְר

 ;הללק ַא ןּוא הכרּב ַא טנייה ךייַא רַאפ גייל ךיא ,עו"
 טָאג ןּופ טָאּבעג יד ּוצ ןרעהּוצ טעװ ריא ּבױא ,הכרּב ידי
 ּביוא ,הללק יד ןּוא* ,טנייה ךייַא טיּבעג ךיא סָאװ ,רַאה רעיײַא
 ןוא ,רַאה רעייַא טָאג ןּופ טָאּבעג יד ּוצ ןרעהּוצ טינ טעװ ריא
 ךייַא לעּפַאּב ךיא סָאװ געװ םעד ןּופ ןרעקּפָא ךיז טעװ ריא
 .טינ טנעק ריא סָאװ ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג ּוצ ידּכ ,טנייה
 ןיא ןעגנערּב ךיד טעװ רַאה ןייד טָאג זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא=
 ןלעטש ּוטסלָאז ,ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא טסמוק ּוד סָאװ דנַאל םעד
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 ,ילָביֵע גרַאּב ןפיוא הללק יד ןּוא ,םיזרג גרַאּב ןפיוא הכרּב יד
 נז ּוצ געװ םעד רעטניה ןדרַי טייז רענעי ףיוא ןענייז יז ,ָאיי
 םעד ןיא טציז סָאװ ינֲעַנּכ םעד ןּופ דנַאל ןיא ,ּוצ גנַאגרעטנּוא
 םורָאװ** .הָרֹומ ןּופ רעמיוּבנכײא יד ןּבעל ,לֶנלִג ןגעקַא ,ןױלּפ
 דנַאל סָאד ןּברַא ןעמּוק ּוצ ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא
 ןּוא ,ןּברַא סע טעװ ריא ןּוא ,ךייַא טינ רַאה רעיא טָאג סָאװ
 ןּוא םיקּוח עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ריא טלָאו* ;ןענירד ןצעזַאּב ךיז
 .טנייה ךייַא רַאפ גיײל ךיא סָאװ ןצעזעג

 וצ ןטיה טלָאז ריא סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקוח יד ןענייז סָאדי רֹי
 רעטלע ענייד ןּופ רַאה רעד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ןָאט

 ףיוא טּבעל ריא סָאװ געט עלַא ,ןּברַא ּוצ סע ,ןּבעגעג ריד טָאה
 ןעגנערּברעטנוא ריא טלָאז ןעננערּברעטנואי .דרע רעד
 ןּבָאה יז טעשרי ריא סָאװ רעקלעפ יד סָאװ רעטרע עלַא
 ףיוא ןּוא ,גרעּב עכיוה יד ףיוא ,רעטעג ערעײז טנידעג ןטרָאד
 .םיוּב ןקיטפַאהגײװצ רעדעװטעי רעטנוא ןּוא ,ךַאלגרעּב יד
 ןכערּבעצ ןּוא ,תוחּבומ ערעײז ןפרַאװניַא טלָאז ריא ןּואי
 ריא טלָאז רעמיוּבנצעג ערעײז ןּוא ,רענייטשלייז ערעײז
 טלָאז רעטעג עטצינשעג ערעיײז ןּוא ,רעייפ ןיא ןענערּברַאפ
 ןּופ ןעמָאנ רעייז ןעננערּברעטנּוא טלָאז ריא ןּוא ,ןקַאהּפָא ריא
 .רַאה רעיא טָאג ּוצ ,ןייז יוװנ ױזַא ןָאט טינ טלָאז ריא* .טרָא םענעי
 -רעדסיוא טעװ רַאה רעייַא טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ טרעיינ*
 ּוצ-ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןָאט ּוצ םיטבש ערעיײַא עלַא ןּופ ןלײװ
 ןּוא" .ןייג ריא טלָאז ןיהַא ןּוא ,ןדנעוו ךייַא ריא טלָאז גנואור ןייז
 ערעייַא ןּוא רעפּפָאדנַארּב ערעיײַא ןעגנערּב ריא טלָאז ןיהַא
 ןּופ גנודײשּפָא יד ןּוא ,סרׂשעמ ערעיײַא ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש
 ,ןּבָאנ עקיליוויירפ ערעיײַא ןּוא ,םירדנ ערעײַא ןּוא ,טנַאה רעיא
 ןוא .ףָאש ערעיײַא ןּוא רעדניר ערעײַא ןּופ ןעגנילטשרע יד ןּוא
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 ןעיירפ ךיז ןּוא ,רַאה רעײַא טָאג רַאּפ ןסע ןטרָאד טלָאז ריא
 ערעייַא ןּוא ריא ,טנַאה רעיא ןּופ וטפיוא ןצנַאג םעד טימ
 ריא* .טשטנעּבעג ךיד טָאה רַאה ןייד טָאג יװ טול ,ןטניזעגזיוה
 רעכַאלטיא ,טנייה ָאד ןעּוט רימ סָאװ ץלַא יװ יױזַא ןָאט טינ טלָאז
 ריא םורָאװ" ;ןגױא ענייז ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ץלַא
 סָאװ גנּוּברַא רעד ּוצ ןּוא ּור רעד ּוצ ןעמּוקעג טינ דנּוצַא זיּב טייז
 םעד ןײגרעּבירַא טעװ ריא זַא רעּבָא* .ריד טיג רַאה ןייד טָאג
 רעיײַא טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ןצעזַאּב ךיז טעװ ריא ןּוא ,ןד רַי
 עלַא ןּופ ןעּורַאּב ךייַא טעװ רע ןּוא ,ןּברַא ךייַא טכַאמ רַאה
 ,טייקרעכיז ןיא ןציז טעװ ריא ןּוא ,םּורַא דנור ןּופ טנייפ ערעייַא
 םיא טעװ רַאה רעייַא טָאג סָאװ טרָא רעד :ןייז לָאז
 טלָאז ןיהַא ,ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןעּור ןכַאמ ּוצ ןלײװרעדסױא
 -דנַארּב ערעײַא :ךייַא לעפַאּב ךיא סָאװ ץלַא ןעגנערּב ריא
 יד ןּוא ,סרׂשעמ ערעייַא ,רעפּפָאטכַאלש ערעייַא ןּוא רעפּפָא
 ענעּבילקעג ערעיַא עלַא ןּוא ,טנַאה רעייַא ןּופ גנודײשּפָא
 ךיז טלָאז ריא ןּוא** .טָאג ּוצ ןייז רדנמ טעװ ריא סָאװ םירדנ
 ערעייַא ןּוא ןיז ערעייַא ןּוא ,ריא ,רַאה רעיײַא טָאג רַאפ ןעיירפ
 יִוֵל רעד ןּוא ,ןטסניד ערעיײַא ןּוא טכענק ערעײַא ןּוא ,רעטכעט
 ןּוא קלח ןייק טינ טָאה רע םורָאװ ;ןרעױט ערעײַא ןיא סָאװ
 ענייד ןעננערּבפיוא טינ טסלָאז ,ךיד טיה'* .ךייַא ייּב הלחנ ןייק
 טרעיינ** ;ןעז טסעוו ּוד סָאװ טרָא ןכַאלטיא ןיא רעפּפָאדנַארּב
 ןופ םענייא ןיא ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ טרָא םעד ןיא
 -דנַארּב ענייד ןעגנערּבפיוא ּוטסלָאז ןטרָאד ,םיטבש ענייד
 .ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ץלַא ןָאט ּוטסלָאז ןטרָאד ןּוא ,רעפּפָא

 ןּוא ןטכַאלש טסּולעג ץרַאה ןייד ליפיוו טסנעמ רעּבָא
 ןּופ הכרּב-לזמ רעד ךָאנ יװ ,ןרעיוט ענייד עלַא ןיא שיילפ ןסע
 ױזַא רעניירמּוא רעד ;ןּבעגעג ריד טָאה רע סָאװ רַאה ןייד טָאג
 .דניה ַא יװ ןּוא שריה ַא יװ ױזַא ,ןסע סע געמ רענייר רעד יװ
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 ּוטסלָאז דרע רעד ףיוא ;ןסע טינ ריא טלָאז טּולּב סָאד רָאני
 .רעסַאװ יװ ױזַא ןסינסיוא סע

 ןייד ןּופ רׂשעמ םעד ןרעיוט ענייד ןיא ןסע טינ טסרָאטי
 ענייד ןּופ ןעגנילטשרע יד ןּוא ,לייא ןייד ןּוא ןייוו ןייד ןּוא האּובּת
 רדנמ טסעוװ ּוד סָאװ םירדנ עלַא ןּוא ,ףָאש ענייד ןּוא רעדניר
 ןייד ןּופ גנודײשּפָא יד ןּוא ,ןּבָאנ עקיליװיירפ ענייד ןּוא ,ןייז
 םעד ןיא ,ןסע סע ּוטסלָאז רַאה ןייד טָאג רַאפ טרעייני* ;טנַאה
 ןייד ןּוא ,ּוד ,ןלײװרעדסױא םיא טעװ רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא
 רעד ןּוא ,טסניד ןייד ןּוא טכענק ןייד ןּוא ,רעטכָאט ןייד ןּוא ןּוז
 טָאג רַאפ ןעיירפ ךיז טסלָאז ןּוא .ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ יִוֵל
 ,ךיד טיה** .טנַאה ןייד ןּופ ּוטפיױא ןצנַאג םעד טימ רַאה ןייד
 .דנַאל ןייד ףיוא געט עלַא ,יֹול םעד ןוָאלרַאפ טינ טסלָאז

 ױזַא ,קרַאמעג ןייד ןרעטיירּברעד טעװ רַאה ןייד טָאג זַא=
 ,'שיילפ ןסע ךימָאל,:ןגָאז טסעוו ןּוא ,טנָאזעגּוצ ריד טָאה רע יװ
 ןסע ּוטסגעמ ,שיילפ ןסע ּוצ ןטסולעג טעװ ץרַאה ןייד לײװ
 ןּופ טייו ןייז טעװ סע ּביוא** .טסּולעג ץרַאה ןייד ליפיוו שיילפ
 ןָאט ּוצ ןלײװרעדסױא טעװ רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא רעד ריד
 ןּופ ןּוא רעדניר ענייד ןּופ ןטכַאלש ּוטסלָאז ,ןטרָאד ןעמָאנ ןייז
 ריד ּבָאה ךיא יװ יװַא ,ןּבעגעג ריד טָאה טָאג סָאװ ףָאש ענייד
 .טסּולעג ץרַאה ןייד ליפיוו ןרעיוט ענייד ןיא ןסע ןּוא ,ןלױפַאּב
 ;ןסע סע ּוטסלָאז יױזַא ,דניה ַא ןּוא שריה ַא טסע עמ יװ רעּבָא*
 רָאנ= .ןסע סע געמ םענייר ןטימ םענייא ןיא רעניירמּוא רעד
 סָאד זיא טּולּב סָאד םורָאװ ,טּולּב סָאד ןסע ּוצ טינ טסעפ יז
 טסלָאו= .שיילפ ןטימ ןּבעל סָאד ןסע טינ טסרָאט ןּוא ,ןּבעל
 יװ ױזַא ןסינסיוא סע ּוטסלָאז דרע רעד ףיוא ;ןסע טינ סע
 ןּוא ריד ןייז טּוג לָאז סע ידּכ ,ןסע טינ סע טסלָאז* .רעסַאװ
 קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט טסעוו ּוד זַא ,ריד ךָאנ רעדניק ענייד
 .טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא
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 ,ריד ייּב ןייז ןלעװ סָאװ ןכַאז עטקילײהעג ענד רָאנ*
 סָאװ טרָא םעד ּוצ ןייג ןּוא ןעמענ ּוטסלָאז ,םירדנ ענייד ןּוא
 -דנַארּב ענייד ןכַאמ טסלָאז ןּואי ;ןלײװרעדסױא טעװ טָאנ
 טָאג ןּופ חּבומ םעד ףיוא ,טּולּב סָאד ןּוא שיילפ סָאד ,רעפּפָא
 -סיוא לָאז רעפּפָאטכַאלש ענייד ןּופ טּולּב סָאד ןּוא ;רַאה ןייד
 סָאד ןּוא ,רַאה ןייד טָאג ןּופ חּבומ םעד ףיוא ןרעװ ןסָאגעג
 עקיזָאדיד עלַא ןכרָאהעג טסלָאז ןּוא טיה* .ןסע ּוטסלָאז שיילפ
 ןּוא ריד ןייז טּוג לָאז סע ידּכ ,ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ רעטרעוו
 זיא סָאװ ןָאט טסעװ ּוד זַא ,קיּביײא ויּב ריד ךָאנ רעדניק ענייד
 .רַאה ןייד טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער ןּוא טיג

 ּוד סָאװ רעקלעפ יד ןדיינשרַאפ טעװ רַאה ןייד טָאג ןַא*
 יז טסעוװ ןּוא ,ריד רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ ּוצ יז ,ןיהַא טסמוק
 טסלָאז ,ךיד טיה ,דנַאל רעיײז ןיא ןצעזַאּב ךיז ןּוא ,ןעשרי
 ןלעװ יז יװ םעדכָאנ ,ןָאטוצכָאנ יז ןרעװ טלכיורטשעג שינ
 ךָאנ ןגערפכָאנ טינ טסלָאז ןּוא ,ריד רַאפ ןּופ ןרעװ טניליטרַאפ
 רעקלעפ עקיזָאדיד ןגעלפ יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעטעג ערעייז
 טינ טסלָאוי* .ןָאט ױזַא ךיוא ךימָאל ָאט ?רעטעג ערעיײז ןעניד
 טיײקידרעװמּוא רעדעװטעי םורָאװ ;טָאג ןייד הוהי ּוצ ױזַא ןָאט
 ;רעטעג ערעייז ּוצ ןָאטעג יז ןּבָאה ,טנייפ טָאה רע סָאװ ,הוהי ןּופ
 ןענערּברַאפ רעטכעט ערעייז ןּוא ןיז ערעיײז וליפַא םורָאװ
 .רעטעג ערעײז ּוצ רעייפ ןיא יז
 ריא טלָאז סָאד ,ךייַא לעּפַאּב ךיא סָאװ טרָאװ סָאדלַאי ןי

 טינ טסלָאז ןוא ,וצרעד ןגײלוצ טינ טסלָאז ;ןָאט ּוצ ןטיה
 .ןופרעד ןרענימ

 רעמולח ַא רעדָא ,איבנ ַא ןייטשפיוא טעװ ריד ןשיװצ זַאי
 -רעדנּוװ ַא רעדָא ןכייצ ַא ןּבעג ריד טעװ רע ןּוא ,תומֹולח ןּופ
 -סיורַאפ ריד טָאה רע סָאװ רעדנּוװ סָאד ןּוא ןכייצ רעד ןּואי
 עדמערפ ךָאנ ןייג רימָאל :ןגָאז ּוצ יױזַא-ןעמּוקנָא טעװ ,טגָאזעג

: 
: 
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 ּוטסלָאו ;ןעניד ייז רימָאל ןּוא-טינ טסנעק ּוד סָאװ--רעטעג
 םענעי רעדָא ,איבנ םענעי ןּופ רעטרעװ יד ּוצ ןרעהּוצ טינ
 ,טָאג רעייַא הוהי ךייַא טווּורּפ סָאד םורָאװ ,תומֹולח ןּופ רעמולח
 רעיַא טימ טָאג רעיא הוהי ּביל טָאה ריא ּביוא ןסיװ ּוצ ידּכ
 רעייַא הוהי ךָאנ; .לעז רעצנַאג רעיא טימ ןּוא ןצרַאה ןצנַאג
 ,ןּבָאה ארֹומ ריא טלָאז םיא רַאפ ןּוא ,ןייג ריא טלָאז טָאג
 ריא טלָאז לוָק ןייז ּוצ ןּוא ,ןטיה ריא טלָאז טָאּבעג ענייז ןּוא
 ךיז ריא טלָאז םיא ןָא ןּוא ,ןעניד ריא טלָאז םיא ןּוא ,ןרעהּוצ
 תומֹולח ןּופ רעמולח רענעי רעדָא איבנ רענעי ןּוא* .ןטפעהַאּב
 ןגעק גנּורעקּפָא טדערעג טָאה רע לײװ ,ןרעװ טייטעג לָאו
 דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ךייַא טָאה סָאװ ,טָאג רעיא הוהי
 ןופ זיוה םעד ןּופ טוײלעגסױא ךיד טָאה סָאװ ןּוא ,םִיַרצִמ
 הוהי סָאװ געװ םעד ןּופ ןריפּוצּפָארַא ךיד ידּכ-טפַאשטכענק
 -סיוא טסלָאז ןּוא .םיא ןיא ןייג וצ ןלױפַאּב ריד טָאה טָאג ןייד
 .ריד ןשיװצ ןּופ זייּב סָאד ןעמַאר

 ןייד רעדָא ,רעטּומ ןייד ןּופ ןּוז רעד ,רעדּורּב ןייד וַאי
 רעדָא ,םעווּב ןייד ןּופ ּביײװ יד רעדָא ,רעטכָאט ןייד רעדָא ,ןּז
 ןדערנָא ךיד טעװ ,לעז ןגייא ןייד יװ ױזַא זיא סָאװ ,רבח ןייד
 עדמערפ ןעניד ןּוא ןייג רימָאל :ןגָאז ּוצ ױזַא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא
 ;ןרעטלע ענד טינ ,טנעקעג טסָאה ּוד טינ סָאװ--רעטעג
 סָאװ יד ןּופ ,ךייַא םּורַא סָאװ רעקלעפ יד ןּופ רעטעג יד ןּופ*
 ןּופ ,ריד ןּופ טיי ןענייז סָאװ יד ןּופ רעדָא ,ריד ּוצ טנָאנ ןענַיז
 ןּוא ,םיא ּוצ ןקיליװנייַא טינ ּוטסלָאז-דרע קע ויּב דרע קע
 טסלָאז ןּוא ,ןעניוש טינ םיא לָאז גיוא ןייד ןּוא ,םיא ּוצ ןְרעהּוצ טינ
 ןעגרה טרעיינ" .ןקעדרַאפ טינ םיא ןּוא ,ןעמירַאּברעד טינ ךיז
 עטשרע יד םיא ףיוא ןייז לָאז טנַאה ןייד ;ןעגרה םיא ּוטסלָאז
 ןוא* .קלָאפ ןצנַאג ןּופ טנַאה יד ךָאנרעד ןּוא ,ןטַײט ּוצ םיא
 ,ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ םִיא טסלַאז
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 ןייד טָאג ןּופ ןריפּוצּפָארַא טכּוזעג ךיד טָאה רע סָאװ רַאפרעד
 םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ךיד טָאה סָאװ ,רַאה
 ןוא ןרעה ןלעװ לארׂשי ץנַאג ןּוא* .טפַאשטכענק ןּופ זיוה
 עקיזָאדיד יװ ױזַא ןָאט טינ רעמ ןלעװ ןּוא ,ןּבָאה ארֹומ ןלעװ
 .ריד ןשיוװצ ךַאז עטכעלש

 טָאג סָאװ טעטש ענייד ןּופ רענייא ןיא ןרעה טסעוו ּוד זַאי*
 ןענייז סע-* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןטרָאד ןעניֹוװ ּוצ ,ריד טיג רַאה ןייד
 ןוא ,ריד ןשיװצ ןּופ טײל עקיטכערטרעדינ ןטערטענסױרַא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאטש רעייז ןּופ רעניֹוװַאּב יד טריפעגּפָארַא ןּבָאה
 :טינ טנעק ריא סָאװ-רעטעג עדמערפ ןעניד ןּוא ןייג רימָאל
 טשרע ,ןגערפכָאנ טּוג ןּוא ןשרָאפסױא ןּוא ןכּוזכָאנ טסעװ ןוא*
 ןָאטעג זיא טייקידרעװמּוא עקיזָאדיד ,קיטכיר תמא זיא ךַאז יד
 רעניֹוװַאּב יד ןגָאלשרעד ןגָאלש ּוטסלָאז'* ,ריד ןשיװצ ןרָאװעג
 טסיװרַאפ ;דרעװש ןופ ףרַאש ןטימ טָאטש רעקיזָאדרעד ןּופ
 ןּופ ףרַאש ןטימ ,תומהּב עריא ןּוא ,ריא ןיא סָאװ עלַא--יז
 ןיא ןּביילקפיונוצ וטסלָאז ּבױרקַאז ןצנַאג ריא ןּוא* .דרעװש
 טימ טָאטש יד רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ןּוא ,קרַאמ ריא ןּופ ןטימ
 ןייז לָאז יז ןּוא ,רַאה ןייד טָאג ּוצ ןצנַאג ןיא ,ּבױרקַאז ןצנַאג ריא
 .ןרעװ טױּבענּפָא טינ רעמ לָאז יז ;ןפיוה-הברּוח רעקיּביײא ןַא
 ןייד ןיא ןּפעלקנָא טינ ךיז לָאז םרח םעד ןּופ ךַאז םוש ןייק ןּוא;י
 ריד ןּוא ,ןרָאצמירג ןייז ןּופ ןרעקּפָא ךיז לָאז טָאג ידּכ ,טנַאה
 ןּוא ,ריד ףיוא ןעמירַאּברעד ךיז ןּוא ,גנּומירַאּברעד ןעקנעש
 זַאי* ;ןרעטלע ענייד ּוצ ןרָאװשעג טָאה רע יװ ױזַא ,ןרעמ ךיד
 עלַא ןטיה ּוצ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהוצ טסעוו ּוד
 זיא סָאװ ןָאט ּוצ ,טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג ענייז
 .רַאה ןייד טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער
 ךייַא טלָאז ריא ;רַאה רעיַא טָאג ּוצ ריא טייז רעדניק' דךֹי

 ,ןגיוא ערעייַא ןשיוװצ ךילּפ ַא ןכַאמ טינ ןּוא ,ןדײנשנײַא טינ



 41 האר ,םירבד 15-2 רי

 ןייד טָאג ייּב ּוטסיּב קלָאּפ קילײה ַא םורָאװ" .ןטיױט ַא ךָאנ
 ןַא רַאפ ןייז ּוצ םיא טלײװרעדסױא טָאג טָאה ךיד ןּוא ,רַאה
 רעד ןּופ טכיועג ןפיוא סָאװ רעקלעפ עלַא ןּופ ,קלָאפ ןגייא
 .דרע

 יד ןענייז סָאד* .טײקידרעװמּוא ןייק ןסע טינ טסלָאװ
 ַא* ,גיצ ַא ןּוא ,סּפעש ַא ,סקָא ןַא :ןסע טגעמ ריא סָאװ תומהּב
 ַא ןּוא ,קָאּבנייטש ַא ןּוא ,שריהמַאד ַא ןּוא ,שריה ַא ןּוא ,דניה
 עכַאלטיא ןּוא* .סּפעשגרַאּב ַא ןּוא ,גיצדליװ ַא ןּוא ,לעזַאנ
 ריא ייּב ןענייז יז ןּוא ,ןעיולק טימ טױלקַאּב זיא סָאװ המהּב
 ןשיװצ הָרָנ-הלֲעַמ ויא סָאװ ,ןעיולק ײװצ ףיוא ןטלָאּפשעצ
 טינ ריא טרָאט עקיזָאדיד רעּבָאא .ןסע ריא טנעמ יז ,תומהּב
 ןענייז סָאװ יד ןּופ ןּוא ,הָרֵגהִלֲעַמ ןענייז סָאװ יד ןּופ ןסע
 ,זָאה םעד ןּוא ,למעק םעד :ןעיולק ענעטלָאּפשעצ טימ טױלקַאּב
 ןעיולק טימ רעּבָא ,יײז ןענייז הָרֵגהלֲעַמ לײװ ,לגיניק םעד ןּוא
 םעד ןּוא* .ךייַא רַאפ ןיירמּוא ןענייז יז ;טױלקַאּב טינ יז ןענייז
 -הֵלֲעַמ טינ רעּבָא ,רע זיא ןעיולק טימ טױלקַאּב לײװ ,ריזח
 ריא טרָאט שיילפ רעייז ןּופ .ךייַא רַאפ ןיירמּוא זיא רע ;הֶרנ
 .ןרירנָא טינ ךיז ריא טרָאט הֹלַבנ רעייז ןָא ןּוא ,ןסע טינ

 ץלַא :רעסַאװ ןיא סָאװ ץלַא ןּופ ןסע ריא טגעמ עקיזָאדידי
 ץלַא ןּוא ;ןסע ריא טגעמ ןּפוש ןּוא ןרעדעפסולפ טָאה סָאװ
 סָאד ;ןסע טינ ריא טרָאט ןּפּוש ןּוא ןרעדעפסולפ טינ טָאה סָאװ
 .ךייַא רַאפ ןיירמּוא זיא

 ןענייז סָאד ןּוא** .ןסע ריא טנעמ ףוָע םענייר רעדעװטעיי*
 רעד ןּוא ,רעלדָא רעד :ןסע טינ יז ןּופ טרָאט ריא סָאװ יד
 רעד ןּוא ,ײװ יד ןּוא-* ;רעלדָאצרַאװש רעד ןּוא ,רעכערּבנייּב
 רעדעװטעי ןּוא י:;םינימ ענייז טיול ךיּבַאה רעד ןּוא ,לגיופקלַאפ
 רעד ןּוא ,לגיופסיורטש רעד ןּוא* ;םינימ ענייז טול ּבָאר
 טול רעּברַאּפש רעד ןּוא ,לגיופ-םי רעד ןּוא ,רעּברַאּפשטכַאנ
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 ןואיי ;ּוהּוא רעד ןּוא ,לײַאקָאטש יד ןּוא ,לייַא יד? ;םינימ ענייז
 ןּוא= :רעסערפשיפ רעד ןּוא ,רעייֵנ רעד ןּוא ,ןַאקילעּפ רעד
 רעד ןּוא ,םינימ ענייז טול לשּוּב רעד ןּוא ,ךרָאטש רעד
 עטלנילפעג רעדעװטעי ןּוא* .זיומרעדעלפ יד ןּוא ,ןָאהרעױא
 .ןרעװ ןסעגעג טינ ןרָאט יז ;ךייַא רַאפ ןיירמּוא זיא גנונעמדיוו
 .ןסע ריא טנעמ ףוָע םענייר רעדעװטעייי

 ןטרעדנַאװעגנייַא םעד ;הלבנ ןייק ןסע טינ טלָאז ריא:י
 סע לָאז רע ,ןּבעגקעװַא סע ּוטסנעמ ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ
 קלָאפ קילײה ַא םורָאװ ;ןדמערפ ַא ּוצ ןפיוקרַאפ רעדָא ;ןסע
 .רַאה ןייד טָאג ייּב ּוטסיּב

 .ךלימ סרעטומ ןייז ןיא עלעקיצ ַא ןכָאק טינ טסלָאז

 ןייד ןּופ גָארטנײַא ןצנַאג םעד ןרׂשעמ ּוטסלָאז ןרׂשעמיי
 ןוא* .ךַאלרעירָאי דלעפ ןייד ןּופ סױרַא טמּוק סָאװ ,העירז
 טעװ רע סָאװ טרָא םעד ןיא ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןסע טסלָאז
 ןּופ רׂשעמ םעד ,ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןעּור ןכַאמ ּוצ ןלײװרעדסױא
 ןעגנילטשרע יד ןּוא ,לייא ןייד ןּופ ןּוא ,ןייו ןייד ןּופ ,האּובּת ןייד
 ארֹומ ןענרעל טסלָאז ידּכ ,ףָאש ענייד ןּוא רעדניר ענייד ןּופ
 געװ רעד ּביױא ןּוא= .געט עלַא רַאה ןייד טָאג רַאפ ןּבָאה ּוצ
 ןענעק טינ סע טסעװ ּוד ּביױא ,ריד רַאפ ליפ ּוצ ןייז טעװ
 -סיוא םיא טעװ רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא רעד לייוו ,ןגָארטקעװַא
 רַאפ טַײװ ּוצ ןייז טעװ ,ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןָאט ּוצ ןלײװרעד
 ןכַאמ סע ּוטסלָאז= ,ןשטנעּב ךיד טעװ רַאה ןייד טָאג זַא ,ריד
 ,טנַאה ןייד ןיא ןדנּוּבעגניַא טלעג סָאד ןעמענ ןּוא ,טלעג ּוצ
 -סיוא םיא טעװ רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןייג ןּוא
 ןייד סָאװ ץלַא ףיוא טלעג סָאד ןּבעגסיוא טסלָאז ןּוא" ;ןלײװרעד
 ןייװ ףיוא ןּוא ףָאש ףיוא ןּוא רעדניר ףיוא ,ןטסולעג טעװ ץרַאה
 טננַאלרַאפ ץרַאה ןייד סָאװ ץלַא ףיוא ןּוא ,קנַארטעג ףיוא ןּוא
 ,ןעיירפ ךיז ןּוא ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןסע ןטרָאד טסלָאו ןּוא ;ריד
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 ,ןרעױט ענייד ןיא סָאװ יִוֵל םעד ןּוא" .טניזעגיוה ןייד ןּוא ּוד
 ןּוא קלח ןייק טינ טָאה רע םורָאװ ,ןזָאלרַאפ טינ ּוטסלָאז םיא
 .ריד ייּב הלחנ ןייק

 ּוטסלָאז רָאי םענעי ןיא--רָאי ירד עלַא ןּופ ףוָס םּוצי
 -קעװַא ןּוא ,האּובּת ןייד ןּופ רׂשעמ ןצנַאג םעד ןגָארטסױרַא
 לײװ ,יוֵל רעד ןעמּוק לָאז סע ןּוא* .ןרעיוט ענייד ןיא ןנייל
 רעד ןּוא ,ריד ייּב הלחנ ןייק ןּוא .קלח ןייק טינ טָאה רע
 ענייד ןיא סָאװ ,הנמלַא יד ןּוא ,םותי רעד ןּוא ,רעדמערפ
 לָאז רַאה ןייד טָאג ידּכ ,ןייז טַאז ןּוא ןסע ןלָאז יז ןּוא ,ןרעיוט
 ּוד סָאװ טנַאה ןייד ןּופ גנּואּוט רעדעװטעי ןיא ןשטנעּב ךיד
 .ןָאט טסעװ
 ןואי .הטימש ןכַאמ ּוטסלָאז רָאי ןּביז עלַא ןּופ ףוָס םּוצי ןוה

 לָאז בֹוח-לעּב רעדעװטעי :הטימש ןּופ ןיִד רעד זיא סָאד
 ןּופ ןענָאמ טינ לָאז רע ;רבח ןייז ןעילעג טָאה רע סָאװ ןוָאלּפָא
 ּוצ הטימש ןפורעגסיוא טָאה עמ ןעוו ,רעדּורּב ןייז ןּוא רבח ןייז
 ריד סָאװ ןּופ רעּבָא ,ןענָאמ ּוטסגעמ ןדמערפ םעד ןּופ* .טָאג
 ןגעװטסעד ןּופ* .טנַאה ןייד ןזָאלּפָא ּוטסלָאז רבח ןייד ייּב טמּוק
 ךיד טעװ ןשטנעּב םורָאװ ,ןויבא ןַא ריד ייּב ןייז טינ טעװ
 רַאפ ריד טינ רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ןשטנעּב טָאג
 ּוצ ןרעהּוצ וטסעװ ןרעהּוצ רָאנ ּביוא* ;ןּברַא ּוצ סע ,הלחנ ַא
 עקיזָאדסָאדלַא ןָאט ּוצ ןטיה ּוצ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ לוק םעד
 רַאה ןייד טָאג םורָאװ" .טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג
 טסעװ ןּוא ,טנָאזענּוצ ריד טָאה רע יװ יױזַא ןשטנעּב ךיד טעװ
 ןּוא ,ןעייל טינ טסעװ ןײלַא ּוד ןּוא ,רעקלעפ ליפ ּוצ ןעײלטנַא
 טעװ ריד רעּביא ןּוא ,רעקלעפ ליפ רעּביא ןקיטלעװעג טסעוװ
 | .ןקיטלעװעג טינ ןעמ

 ,רעדירּב ענייד ןּופ רענייא ,ןויבא ןַא ןייז טעװ ריד ייּב זַאי
 רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל ןייד ןיא ,ןרעיוט ענייד ןּופ םענייא ןיא
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 ןקירדּוצ טינ ןּוא ,ץרַאה ןייד ןכַאמ טרַאה טינ ּוטסלָאז ,ריד טיג
 ןענעפע טרעייני .ןויבא םעד רעדּורּב ןייד רַאפ טנַאה ןייד
 םיא ּוטסלָאז ןעײלטנַא ןּוא ,טנַאה ןייד ןענעפע םיא ּוטסלָאז
 טיה' .ףרַאדַאּב רע סָאװ שינעפרעדַאּב ןייז רַאפ גּונעג ןעײלטנַא
 ױזַא ,ןעקנַאדעג רעזייּב ַא ןצרַאה ןייד ןיא ןייז טינ לָאז סע ,ךיד
 טרעטנענרעד ,הטימש ןּופ רָאי סָאד ,רָאי עטעּביז סָאד :ןגָאז ּוצ
 ,ןויבא םעד רעדּורּב ןייד ּוצ טכעלש ןייז טעװ גיוא ןייד ןּוא ;ךיז
 ,טָאג ּוצ ריד רעּביא ןפּור טעװ רע ןּוא ,ןּבעג טינ םיא טסעוו ןּוא
 ןוא ,ןּבעג םיא ּוטסלָאז ןּבעג" .דניז ַא ןייז טעװ ריד ףיוא ןּוא
 םורָאװ ,םיא טסיג ּוד ןעװ ןסירדרַאפ טינ לָאז ץרַאה ןייד
 ןשטנעּב רַאה ןייד טָאג ךיד טעװ ךַאז רעקיזָאדרעד ןגעװ ןּופ
 טמענ טנַאה ןייד סָאװ ּוצ ץלַא ןיא ןּוא ,טסּוט ּוד סָאװ ץלַא ןיא
 םּורד ;דנַאל ןּופ ןויבא ןַא ןייגסיוא טינ טעװ סע םורָאװ'* .ךיז
 ןייד ןענעפע ּוטסלָאז ןענעפע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד ךיא לעפַאּב
 ןיא ןויבא ןייד ּוצ ןּוא ןַאמערָא ןייד ּוצ ,רעדּורּב ןייד ּוצ טנַאה
 .דנַאל ןייד

 טעװ ,יורפ עשידיא ַא רעדָא ,דיא ַא ,רעדּורּב ןייד זַא*
 ןפיוא ןּוא ,רָאי סקעז ןעניד ריד רע לָאז ,ריד ּוצ ןפיוקרַאפ ךיז
 ּוד זַא ןּוא** .ריד ןּופ יירפ ןוָאלסױרַא םיא ּוטסלָאז ןטעּביז
 ןזָאלסױרַא טינ םיא ּוטסלָאז ,ריד ןּופ יירפ סױרַא םיא טזָאל
 ענייד ןּופ ןעקנעשַאּב םיא ּוטסלָאז ןעקנעשַאּב'* ;ןקידײל טימ
 טָאג סָאװ טימ ;רעטלעק ןייד ןּופ ןּוא ,רעייש ןייד ןּופ ןּוא ,ףָאש
 .ןּבעג םיא ּוטסלָאז ןּופרעד ,טשטנעּבעג ךיד טָאה רַאה ןייד
 דנַאל ןיא ןעװעג ּוטסיּב טכענק ַא זַא ןעקנעדעג טסלָאז ןּואי*
 לעפַאּב םּורד ;טזײלעגסױא ךיד טָאה רַאה ןייד טָאג ןּוא ,םִיַרצִמ
 רע זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ךַאז עקיזָאדיד טנייה ריד ךיא
 רע לײװ ;ריד ןּופ ןײגקעװַא טינ ליװ ךיא :ריד ּוצ ןגָאז טעװ
 ,ריד ייּב טּוג זיא םיא םורָאװ ,טניזענזיוה ןייד ןּוא ךיד ּביל טָאה
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 ןיא זיּב רעוא ןייז ןכעטשכרּוד ןּוא ,לָא ןַא ןעמענ ּוטסלָאזיי
 ּוצ ךיוא ןּוא ;טכענק רעקיּבײא ןַא ןייז ריד לָאז רע ןּוא ,ריט
 ןיא ןייו רעש טינ לָאז סעי* .ױזַא ןָאט ּוטסלָאז טסניד ןייד
 םורָאװ ,ריד ןּופ יירפ סױרַא םיא  טזָאל ּוד ןעװ ,ןנױא ענײד
 ריד רע טָאה רעטעּברַאנױל ַא ןּופ ןיול םעד רַאפ יװ לּפָאט
 ןיא ןשטנעּב ךיד טעװ רַאה ייד טָא ןּוא ;רָאי סקעז טנידעג
 .ןָאט טסעװ ּוד סָאװ ץלַא

 ןרעװ ןרָאּבעג טעװ סָאװ רֶכָז ַא ננילטשרע רעדעװטעייי :
 וצ ןקילײה ּוטסלָאז ,ףָאש ענייד ןשיוװצ ןּוא רעדניר ענײד ןשיװצ
 : ןטעּברַא טינ טסלָאז ;רַאה ןייד טָאג
 ןייד טָאג רַאפ* .ףָאש ענייד ןּופ רוָכּב םעד ןרעש טינ ןּוא ,ןסקָא
 טעװטָא ַא םעד ןיא ,רָאי ןיא רָאי ןסע םיא ּוטסלָאז רַאה
 טעװ רע ּבױא ןּוא* .טניזענזיױה ןייד ןּוא ּוד ,ןלײװרעדסױא
 טימ--רעדנילּב ַא רַעדָא בקי ַא ,םּומ ַא טימ א

 ןייד טָאנ ּוצ ןטכַאלש טיִנ םיא ּוטסלָאז ,םּומ ןזייּב זיא סע רעס
 רעניײרמּוא רעד ,ןסע םיא ּוטסלָאז ןרעיוט עניײד ןיאיי יא
 .דניה ַא יװ ןּוא שריה ַא יװ ױזַא ,םענײר םעד טימ םענייא ןיא
 סע ּוטסלָאז דרע רעד ףיוא :ןסע טינ ּוטסלָאז טּולּב ןייז רָאנײ
 ןעסַאװ יװ ױזַא ןסיגסיוא
 ּברק םעד ןכַאמ טסלָאז ןּוא ,ביבָא שדֹוח םעד ּפָא טיה' ןזה

 דיד טָאה ביבָא שדֹוח ןיא םורָאװ ,רַאה ןייד טָאג ּוצ חַסֶּפ
 ןּוא* .טכַאנ ײּב ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןנױצעגסױרַא רַאה ןייד טָאג
 האש ןּופ ,רַאה ןייד טָאג ּוצ חַסָּפְרּברִק םעד ןטכַאלש טסלָאז
 ןלײװרעדסױא ט טעװ טָאג סָאװ טרָא םעד ןיא ,רעדניר ןּופ רעדָא
 ײּברעד ןסע טינ טסלָאזי .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןעּור ןכַאמ ּוצ
 ,טיונ ןּופ טיורּב ,תוצמ יײּברעד ןסע ּוטסלָאז געט ןּביז ;ץמח
 ;םִיַרצִמ .דנַאל ןּופ ןעננַאגענסױרַא ּוטסיּב לײַאעג ןיא םורָאװ
 דנַאל ןּופ ןײגסױרַא ןייד ןּופ גָאט םעד ןעקנעדעג טסלָאז ידּכ

5 * 
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 / ןרעװ ןעזעג טינ לָאז סע ןּוא .ןּבעל ןייד ןּופ געט עלַא ,םִיַרצִמ
 / לָאז סע ןּוא ;געט ןּביז לּובג ןצנַאנ ןייד ןיא גיטרעיוו ריד ייּב
 ּוד סָאװ שיילפ םעד ןּופ ירפ רעד ןיא זיּב ןקיטכענרעּביא טינ
 טינ טסרָאט* .ןָאט ןטשרע ןּופ טנװָא ןיא ןטכַאלש טסעװ
 טָאג סָאװ ןרעיוט ענייד ןּופ םענייא ןיא חַסָּפְרּברִק םעד ןטכַאלש
 רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא םעד ןיא טרעיינ" .ריד טינ רַאה ןייד
 . ןטרָאד ,ןעמָאנ ןייז ןעור ןכַאמ ּוצ ףיוא ןלײװרעדסױא טעװ
 / טייג ןּוז יד יװ טנװָא ןיא ,חַסָּפְדּברִק םעד ןטכַאלש ּוטטלָאז
 / ןּוא .םִיַרצִמ ןּופ ןײנסױרַא ןייד ןּופ טייצ רעד ןיא ,רעטנוא
 . רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא םעד ןיא ןסע ןּוא ןטָארּב םיא טסלָאז
 / ,ןרעקמוא ךיז ּוטסלָאז ירפ רעד ןיא ןּוא ;ןלײװרעדסיױא םיא טעװ
 / ןּוא ,תוצמ ןסע ּוטסלָאז געט סקעוי .ןטלעצעג ענייד ּוצ ןייג ןּוא
  ןייד טָאג ּוצ גנולמַאזנייַא עקיליײה ַא ןייז לָאז גָאט ןטעּביז ןפיוא
 | .טעּברַא ןייק ןָאט טינ טסלָאז ;רַאה

 / ּפָארַא טוָאל עמ ןעוו ןּופ ;ןליײצ ריד ּוטסלָאז ןכָאװ ןּביז"
 ןּביז ןלייצ ןּבַײהנָא וטסלָאז האּובּת רעד ףיוא רעסעמדיינש ַא
 טָאג ּוצ "תועּובש ןּופ בוט-םוי םעד ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .ןכָאװ
 ּוד סָאװ ,טנַאה ןייד ןּופ ּבָאג רעיירפ רעד ךָאנ יװ ,רַאה ןייד
 ןוא* .ןשטנעּב ךיד טעװ רַאה ןייד טָאג יװ טול ,ןּבעג טסעװ
 ןייד ןּוא ןּוז ןייד ןּוא ,ּוד ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןעיירפ ךיז טסלָאז
 סָאװ יִוֵל רעד ןּוא ,טסניד ןייד ןּוא טכענק ןייד ןּוא ,רעטכָאט
 יד ןּוא ,םותי רעד ןּוא ,רעדמערפ רעד ןּוא ,ןרעיוט ענייד ןיא
 רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא םעד ןיא--ריד ןשיװצ סָאװ ,הנמלַא
 ןוא* .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןעּור ןכַאמ ּוצ ןלײװרעדסױא טעװ
 ןוא ,םִיַרצִמ ןיא ןעוועג ּוטסיּב טכענק ַא זַא ןעקנעדעג טסלָאז
 .ןצעזעג עקיזָאדיד ןָאט ןּוא ןטיהּפָא טסלָאז

 ןעוו ,געט ןּביז ןכַאמ ריד ּוטסלָאז תוּכּוס ןּופ בוט-םוי םעד**
 ןוא* .רעטלעק ןייד ןּופ ןּוא רעייש ןייד ןּופ ןייא טסלמַאז ּוד

 ןכָאװ *
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 ןייד ןּוא ןּוז ןייד ןּוא ,ּוד ,בוטיםוִי ןייד ןיא ןעיירפ ךיז טסלָאז
 ןּוא ,יוֵל רעד ןּוא ,טסניד ןייד ןּוא טכענק ןייד ןּוא ,רעטכָאט
 ענייד ןיא סָאװ ,הנמלַא יד ןּוא ,םותי רעד ןּוא ,רעדמערפ רעד
 רַאה ןייד טָאג ּוצ בוט-םוִי ןטלַאה ּוטסלָאז געט ןּבי= .ןרעױט
 ןייד טָאג םורָאװ ;ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ טרָא םעד ןיא
 ןיא ןּוא ,םּוקנייַא ןצנַאנ ןייד ןיא ןשטנעּב ךיד טעװ רַאה
 רעטיול ןייז טסעװ ןּוא ,טנעה ענייד ןּופ גנּואּוט רעדעװטעי
 .ךַאליײרפ

 .ךיז ןענױשרַאּפסנַאמ ענייד עלַא ןלָאז רָאי ןיא לָאמ יירדי*
 -סיוא טעװ רע סָאװ טרָא םעד ןיא ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןוײװ

 בוטיםוי םעד ןיא ןּוא ,תוצמ ןּופ בוט-םוי םעד ןיא :ןלײװרעד -
 ךיז לָאז עמ ןּוא ;תוּכּוס ןּופ בוט-םוי םעד ןיא ןּוא ,תועּובש ןּופ
 ּבָאנ רעד טױל.רעכַאלטיאיי ;ןקידיײל טימ טָאג רַאפ ןזייוו טינ
 סָאװ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ הכרּב"לומ רעד ךָאנ יװ ,טנַאה ןייז ןּופ
 .ןּבעגעג ריד טָאה רע

 םיִטִפֹוׁש
 ענייד עלַא ןיא ןכַאמ ריד וטסלָאז רעעופיוא ןּוא רעטכירי

 ;םיטבש ענייד טול ,ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ ,ןרעױט
 .טּפשמ ןטכערעג ַא טימ קלָאפ סָאד ןטּפשמ ןלָאז יז ןּוא
 ןייק ןענעקרעד טינ טסלָאז ;טּפשמ ַא ןעיירדרַאפ טינ טסלָאזי*
 ןגיוא יד דנילּב טכַאמ דחֹוש םורָאװ ,דחֹוש ןעמענ טינ ןּוא ,םינּפ
 ךָאנ= .עטכערעג ןּופ רעטרעוװ יד טמירקרַאפ ןּוא ,עגולק ןּופ
 טסלָאז ידּכ ,ןגָאי ךיז וטסלָאז טייקיטכערעג ךָאנ ,טיײקיטכערעג
 .ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןּוא ןּבעל

 ץלָאה םש ַא ןּופ םיוּבנצעג ַא ןצנַאלפ טינ ריד טסלָאזי
 .ןכַאמ ריד טסעוו ּוד סָאװ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ חּבומ םעד ןּבעל
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 ןייד טָאג סָאװ ,ןייטשלייז ַא ןלעטשפיוא טינ ריד טסלָאז ןּואי
 . טנייפ טָאה רַאה
 ַא רעדָא סקָא ןַא רַאה ןייד טָאג ּוצ ןטכַאלש טינ טסלָאזי ןֹי

 עטכעלש ַא סעּפע ,םּומ ַא ָאד ויא םיא ןיא סָאװ סּפעש
 .סָאד זיא רַאה ןייד טָאג ייּב טייקידרעװמּוא ןַא םורָאװ ;ךַאז

 ןּופ םענייא ןיא ,ריד ןשיװצ ןרעװ ןענופעג טעװ סע זַאי
 יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ,ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ ןרעיוט ענייד
 ,רַאה ןייד טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט טעװ סָאװ
 עדמערפ ןעניד ןּוא ןייג טעװ רע ןּוא* ;דנּוּב ןייז ןטערטּוצרעּביא
 רעד ּוצ רעדָא ,ןּוז רעד ּוצ רעדָא ,יײז ּוצ ןקּוּב ךיז ןּוא ,רעטעג
 טינ ּבָאה ךיא סָאװ ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םעד ּוצ רעדָא ,הנבל
 ,ןרעה טסעוו ןּוא ,ןרעװ טלייצרעד ריד טעװ סע ןּוא* ;ןסיײהעג
 ,קיטכיר תמא זיא ךַאז יד טשרע ,ןשרָאפסיוא .טּוג טסעוװ ןּוא
 ,לארׂשי ןיא ןרָאװעג ןָאטעג זיא טייקידרעװמּוא עקיזָאדיד
 ןּבָאה סָאװ ,יורפ ענעי רעדָא ןַאמ םענעי ןריפסורַא ּוטסלָאװי
 ןַאמ םעד-ןרעיוט ענייד ּוצ ,ךַאז עטכעלש עקיזָאדיד ןָאטעג
 ןּוא ,רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ ייז טסלָאז ןּוא-יורפ יד רעדָא
 יירד רעדָא תודע ײװצ ןּופ ליומ םעד טול" .ןּברַאטש ןלָאז יז
 טינ לָאז רע ;טײטעג טרעװ סָאװ רעד ןרעװ טיײטעג לָאז תודע
 ןּופ טנַאה ידי .תודע ןייא ןּופ ליומ םעד טול ןרעװ טייטעג
 ןּוא ,ןטייט ּוצ םיא עטשרע יד םיא ףיוא ןייז לָאז תודע יד
 ןעמַארסױא טסלָאז ןּוא ;קלָאפ ןצנַאג ןּופ טנַאה יד ךָאנרעד
 .ריד ןשיווצ ןּופ זייּב סָאד

 ןשיווצ ,טּפשמ ַא ןיא ריד ןּופ ןליוהרַאפ ןייז טעװ ךַאז ַא זַאי
 ַא ןשיװצ רעדָא ,הנעט ַא ןּוא הנעט ַא ןשיװצ ,טּולּב ןּוא טּולּב
 ,ןרעיוט ענייד ןיא ןכַאוטײרטש ןיא ,גנוקידעש ַא ןּוא גנוקידעש
 ןייד טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןײגפױרַא ןּוא ןייטשפיוא ּוטסלָאז
 יד ּוצ ןעמּוק טסלָאז ןּוא" .ןלײװרעדסױא םיא טעװ רַאה
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 ןיא ןייז טעװ סָאװ רעטכיר םעד ּוצ ןּוא ,יִוֵל טבש ןּופ םינהֹּכ
 טרָאװ סָאד ןגָאז ריד ןלעװ יז ןּוא ,ןגערפ טסלָאז ןּוא ,געט ענעי
 יז סָאװ טרָאװ םעד טול ןָאט טסלָאז ןּוא" .טּפשמ םעד ןּופ !

 ;ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ טרָא םענעי ןּופ ןגָאז ריד ןלעװי
 .ןענרעל ךיד ןלעװ יז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאט ּוצ ןטיה טסלָאז ןּוא !

 םעד טול ןּוא ,ןענרעל ךיד ןלעװ יז סָאװ גנונרעל רעד טיוליז
 טיִנ ךיז טסלָאז ;ןָאט ּוטסלָאז ,ןגָאז ריד ןלעװ יז סָאװ טּפשמ
 רעדָא סטכער ,ןגָאז ריד ןלעװ יז סָאװ טרָאװ םעד ןּופ ןרעקּפָא !
 ,טיײקיליװטּומ טימ ןָאט טעװ סָאװ ןַאמ רעד ןּוא* .סקניל !
 ןטרָאד ןעניד ּוצ טייטש סָאװ ןהֹּכ םעד ןכרָאהעג ּוצ טינ !
 ;ןּברַאטש לָאז ןַאמ רענעי ,רעטכיר םעד רעדָא ,רַאה ןייד טָאג !
 עצנַאג סָאד ןּוא* .לארׂשי ןּופ זייּב סָאד ןעמַארסיוא טסלָאז ןּוא !
 טינ רעמ ןלעװ יז ןּוא ,ןּבָאה ארֹומ טעװ ןּוא ןרעה טעװ קלָאפ !
 .ןקיליװטּומ !

 רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טסעװ ּוד זַאי*
 ,ןענירד ןצעזַאּב ךיז טסעװ ןּוא ,ןּברַא סע טסעװ ןּוא ,ריד טיג !

 עלַא יװ ױזַא ,רימ רעּביא ךלמ ַא ןכַאמ לי ךיא :ןגָאז טסעוו ןּוא
 ךלמ ַא ןכַאמ ּוטסלָאז ןכַאמ* ,רימ םּורַא סָאװ רעקלעפ
 ;ןלײװרעדסױא םיא טעװ רַאה ןייד טָאג סָאװ םעד ריד רעּביא
 ;ךלמ ַא ריד רעּביא ןכַאמ וטסלָאז רעדירּב ענייד ןשיװצ ןּופ -

 זיא סָאװ ,ןַאמ ןדמערפ ַא ריד רעּביא ןצעזפיוא טינ טסרָאט
 ,דרעפ ןרעמ טינ ךיז לָאז רע רעּבָא* .רעדּורּב ַא רענייד טינ
 ;דרעפ ןרעמ ּוצ ידּכ ,םִיַרצִמ ןייק קלָאפ סָאד ןרעקמּוא טינ ןּוא -
 טינ רעמ ךיז טלָאז ריא :טגָאזעגנָא ְךייַא טָאה טָאג סָאװ !

 ןרעמ טינ ךיז לָאז רע ןּואי .געו ןקיזָאדמעד ףיוא ןרעקמּוא
 רעּבליז ךיוא ;ןרעקּפָא טינ ךיז לָאז ץרַאה ןייז ידּכ ,רעּבײװ
 זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא= .ךס ַא ןרעמ טינ ךיז רע לָאז דלָאג ןּוא
 ךיז רע לָאז ,הכּולמ ןייז ןּופ ןָארט םעד ףיוא ךיז טצעז רע
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 . ַא ףיוא הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ גנורזחרעּביא ןַא ןּביירשפיוא
  סָאד ןואיי .יוֵל טבש ןּופ םינהֹּכ יד רַאפ סָאװ רעד ןּופ ,ְךּוּב
 . ןייז ןּופ געט עלַא ןירעד ןענעייל לָאז רע ןּוא ,םיא ייּב ןייז לָאז
 . ,רַאה ןייז טָאג רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ןענרעל לָאז רע ידּכ ,ןּבעל
 עקיוָאדיד ןּוא ,הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעו עלַא ןטיה ּוצ
 ןּבייהרעד טינ ךיז לָאז ץרַאה ןייז זַא= ;ןָאט ּוצ יז ,ןצעזעג
 יד ןּופ ןרעקּפָא טינ ךיז לָאז רע ןּוא ,רעדירּב ענייז רעּביא
 ןייז םימָי-ךירָאמ לָאז רע ידּכ ,סקניל רעדָא סטכער טָאּבעג
 .לארׂשי ןשיוװצ ,רעדניק ענייז ןּוא רע ,הכּולמ ןייז ףיוא

 .טינ ןלָאז ,יוֵל טבש רעצנַאנ רעד ,יוֵל ןּופ םינהּכ ידי ןְךֹי
 -רעייפ יד ;לארׂשי ןיא הלחנ ןייק ןּוא קלח ןייק ןּבָאה

 טינ ןלָאז יז ןּוא: .ןסע יז ןלָאז הלחנ ןייז ןּוא טָאג ןּופ רעפּפָא
 ,הלחנ רעיײז זיא טָאג ;רעדירּב ערעיײז ןשיוװצ הלחנ ןייק ןּבָאה
 . טדערעג ייז ּוצ טָאה רע יװ ױזַא

 םעד ןּופ ,םינהֹּכ יד ןּופ טכער סָאד ןייז לָאז סָאד ןּואי
 ,סקָא ןַא ייס ;רעּפּפָאטכַאלש ַא ןטכַאלש סָאװ יד ןּופ ,קלָאפ
 יד ןּוא ,רעטלּוש יד ןהֹּכ םעד ןּבעג ןעמ לָאז ,סּפעש ַא ייס
 ןופ ,האּובּת ןייד ןּופ עטשרע סָאד* .ןנָאמ םעד ןּוא ,ןקַאּבניק
 גנורעש רעד ןּופ עטשרע סָאד ןּוא ,לייא ןייד ןּופ ןּוא ,ןײװ ןייד
 טָאג טָאה םיא םורָאװ* .ןּבעג םיא ּוטסלָאז ,ףָאש ענייד ןּופ
 ּוצ ןייטש ּוצ ,םיטבש ענייד עלַא ןּופ טלײװרעדסױא רַאה ןייד
 .געט עלַא רעדניק ענייז ןּוא רע ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא ןעניד

 ןרעיוט ענייד ןּופ םענייא ןּופ ןעמוק ליװ יִוֵל ַא זַא ןּואי
 ןעמוק רע לָאז ,ןטרָאד טניֹוװ רע סָאװ ,לארׂשי ץנַאג ןּופ
 -סיוא טעװ טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ,טסּולעג ץרַאה ןייז ליפיוו
  רַאה ןייז טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא ןעניד לָאז רע ןּואי .ןלײװרעד
 רַאפ ןטרָאד ןעייטש סָאװ םיַיױל יד רעדירּב עניז עלַא יװ ױזַא



 51 םיטפֹוש ,םירבד 20-8 חי

  טרעװ םיא סָאװ ץּוחַא ,ןסע יז ןלָאז םיקלח עכיילג* .טָאג
 .רעזייהרעטָאפ יד טול ןּבעגעג

 ,ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא טסמוק ּוד זַא"
 ןטייקידרעװמּוא יד יװ יװַא ןָאט ּוצ ןענרעלּפָא טינ ךיז ּוטסלָאז
 ריד ייּב ןעניפעג טינ ךיז לָאז סע" .רעקלעפ ענעי ןּופ
 ןכרּוד רעטכָאט ןייז רעדָא ןּוז ןייז ןייגכרוד טכַאמ סָאװ רענייא
 רעדָא ,רעעונכייצ ַא ,ןשינעגָאזרָאװ ןּופ רעגָאזרָאװ ַא ,"רעייפ
 ,רעכערּפשרעּבױצ ַא רעדָאי* ,ףשכמ ַא רעדָא ,רעפערט ַא
 רעדָא ,חּור ַא רעדָא טסייג ַא ייּב טנערפ סָאװ רענייא רעדָא
 טָאג ייּב טייקידרעװמּוא ןַא םורָאװ'* .עטיוט ייּב רעשרָאפ ַא
 עקיזָאדיד ןגעװ ןּופ ןּוא ,סָאד טּוט סָאװ רעדעװטעי זיא
 .ריד רַאפ ןּופ רַאה ןייד טָאג יז טּבײרטרַאפ ןטייקידרעוװמוא
 עקיזָאדיד םורָאװ'* .רַאה ןייד טָאג טימ ןייז ּוטסלָאז ץנַאג'*
 ,סרעעונכייצ ּוצ ּוצ ךיז ןרעה ,ייז טסעשרי ּוד סָאװ רעקלעפ
 ןּבעגעג ריד טָאה סָאװײװַא טינ-וד רעּבָא ,סרענָאזרָאװ ּוצ ןּוא
 ,רעדירּב ענייד ןּופ ,ריד ןשיווצ ןּופ איבנ ַא* .רַאה ןייד טָאג
 טלָאז םיא ּוצ ;רַאה ןייד טָאג ןלעטשפיוא ריד טעװ ,ךיא יװ ַאזַא
 טָאג ןּופ טננַאלרַאפ טסָאה ּוד יװ ױזַא יונעג* .ןרעהּוצ ךיז ריא
 :ןגָאז וצ ױזַא ,גנולמַאזנייַא רעד ןּופ גָאט ןיא ,בֵרֹוח ןיא רַאה ןייד
 ךימָאל ,רַאה ןיימ טָאנ ןּופ לוק םעד רעדיװ ןרעה טינ ךימָאל
 טינ לָאז ךיא ידּכ ,רעייפ עסיורג עקיזָאדסָאד רעמ ןעז טינ
 יז סָאװ יא טּוג :רימ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא* .ןּברַאטש
 ןשיוצ ןּופ ןלעטשפיוא יז ךיא לעװ איבנ ַא* .טדערעג ןּבָאה
 עניימ ןּבעגנײרַא לעװ ךיא ןּוא ,ּוד יװ ַאזַא ,רעדירּב ערעיײז
 ךיא סָאװ ץלַא יז ּוצ ןדער טעװ רע ןּוא ,ליומ ןייז ןיא רעטרעװ
 טעונ סָאװ ןַאמ רעד ,ןייז טעװ סע ןּואיי .ןלעּפַאּב םיא לעװ
 ןיימ ןיא ןדער טעװ רע סָאװ רעטרעװ עניימ ּוצ ןרעהּוצ טינ
 סָאװ איבנ רעד רעּבָא" .םיא ןּופ ןענָאמּפױא ךיא לעװ ,ןעמָאנ

 .ְךֶלֹומ טָאג םוצ ןענערּברַאפ *
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 ךיא סָאװ טרָאװ ַא ןעמָאנ ןיימ ןיא ןדער ּוצ ןקיליװטּומ טעװ |
 ןדער טעװ סָאװ רעד רעדָא ,ןדער ּוצ ןלױפַאּב טינ םיא ּבָאה
 .ןּברַאטש לָאז איבנ רענעי ,רעטעג עדמערפ ןּופ ןעמָאנ ןיא
 רימ ןלעװ ױזַא יװ ;ןצרַאה ןייד ןיא ןגָאז טסעװ ּוד ּביוא ןּואי
 זַא* ?טדערעג טינ סע טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד ןענעקרעד
 טעװ טרָאװ סָאד ןּוא ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא ןדער טעװ איבנ רעד
 טָאה טָאג סָאװ טרָאװ ַא סָאד זיא ,ןעמּוקנָא טינ ןּוא ןעשעג טינ
 איבנ רעד סע טָאה טײקיליװטּומ טימ ;טדערעג טינ סע
 .םיא רַאפ ןקערש טינ ךיז טסלָאז ;טדערעג

 סָאװ רעקלעפ יד ןדיינשרַאפ טעװ רַאה ןייד טָאג זַאי ץלי
 יז טסעװ ןּוא ,דנַאל רעײז ריד טיג רַאה ןייד טָאג

 ערעײז ןיא ןּוא ,טעטש ערעייז ןיא ןצעזַאּב ךיז ןּוא ,ןעשרי
 ןייד ןּופ ןטימ ןיא טעטש ירד ןדײשּפָא ריד ּוטסלָאזי ,רעזייה
 ריד טסלָאו .ןּברַא ּוצ סע ,ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל
 קרַאמעג סָאד ןעיירד ןיא ןלײטנייַא ןּוא ,געװ םעד ןריקרַאמּפָא
 ןּוא ,ןּברַא ןכַאמ ךיד טעװ רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל ןייד ןּופ
 .רעגעלשטיוט ןכַאלטיא רַאפ ןיהַא ןפיולטנַא ּוצ ףיוא ןייז לָאז סע
 ןעק סָאװ רעגעלשטיוט םעד ןּופ לַאפ רעד יא סָאד ןּואּי
 . ןגָאלשרעד טעװ סָאװ רעד :ןּבעל ןּבײלּב ןּוא ןפולטנַא ןיהַא
 ןּופ אנֹוׂש ַא ןעװעג טינ םיא זיא רע ןּוא ,ןװיּכ ַא ןָא רבח ןייז
 רבח ןייז טימ ןעמּוק טעװ רענייא וַא יװ* ;ןטכענרעייאךטכענ
 ןטסעמרַאפ ךיז טעװ טנַאה ןייז ןּוא ,רעמיוּב ןקַאה דלַאװ ןיא
 טעװ ןוייַא רעד ןּוא ,םיוּב םעד ןקַאהוצּפָא קַאה רעד טימ
 טעװ רע ןּוא ,רבח ןייז ןפערט טעװ ןּוא ,ליטש ןּופ ןעננירּפשּפָא
 ,טעטש עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא ןפולטנַא לָאז רע ;ןּברַאטש
 ןגָאיכָאנ טינ לָאז רענָאמטּולּב רעד ידּכי ;ןּבעל ןּביײלּב .ןּוא
 ,ןּפַאכ םיא ןּוא ,סייה זיא ץרַאה ןייז ןעװ רעגעלשטיוט םעד
 ,טיוט םּוצ ןגָאלשרעד םיא ןּוא ,רעטײװ ַא זיא געװ רעד לײװ
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 ןעװעג טינ םיא זיא רע לײװ ,ףָארטשטױט טינ טמּוק םיא ןעוװ
 ױזַא ,ריד ךיא לעּפַאּב םּורדי .ןטכענרעייאךטכענ ןּופ אנֹוׂש ַא !
 ןייד טָאג ּביוא ןּוא" .ןדײשּפָא ריד ּוטסלָאז טעטש ירד :ןגָאז ּוצ !
 טָאה רע יװ יװַא ,קרַאמעג ןייד ןרעטיירּברעד טעװ רַאה |
 דנַאל עצנַאג סָאד ןּבעג ריד טעװ ןּוא ,ןרעטלע ענייד ןרָאװשעג |

 טסעװ ּוד זַאי-ןּבעג ּוצ ןרעטלע ענייד טנָאזעגּוצ טָאה רע סָאװ |
 סע טנײה ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג עקיזָאדסָאדלַא ןטיה |

 ןגעוו ענייז ןיא ןייג ּוצ ןּוא ,רַאה ןייד טָאג ןּבָאה ּוצ ּביל ,ןָאט ּוצ
 עקיזָאדיד ּוצ טעטש ירד ךָאנ ןגיײלּוצ ריד ּוטסלָא-נעט עלַא
 ןיא טּולּב קידלּושמּוא ןרעוו ןסָאגרַאפ טינ לָאז סע ידּכ"י ;יירד !

 סע ןּוא ,הלחנ ַא רַאפ ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל ןייד
 .טּולּב ןייק ריד ףיוא ןייז טינ לָאז

 טעװ רע ןּוא ,רבח ןייז אנוש ַא ןייז טעװ ןַאמ ַא וַא רעּבָאי
 םיא טעװ ןּוא ,םיא ףיוא ןייטשפיוא טעװ ןּוא ,םיא ףיוא ןרעיול
 ןפיולטנַא טעװ רע ןּוא ;ןּברַאטש טעװ רע ןּוא ,טיוט םּוצ ןגָאלש
 ןּופ עטסטלע יד ןקיש ןלָאו* ,טעטש עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא
 ןּבעגרעּביא םיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעמענ םיא ןּוא ,טָאטש ןייז
 ןייד= .ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,רענָאמטּולּב םעד ןּופ טנַאה ןיא
 -סיוא טסלָאז ןּוא ,םיא ףיוא ןעמירַאּברעד טינ ךיז לָאז גיוא
 לָאז ריד ידּכ ,לארׂשי ןּופ טּולּב ןסָאגרַאפ קידלּושמּוא ןעמַאר
 .ןייז טּוג

 סָאװ ,רבח ןייד ןּופ ץענערג םעד ןקּוררַאפ טינ טסלָאז'*
 זד סָאװ הלחנ ןייד ןיא ,טצענערנעגּפָא ןּבָאה עקידרעירפ יד
 סע ,ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ,ןעשרי טסעו
 .ןּברַא ּוצ

 ַא ןגעװ ןַאמ ַא ןגעק תודע ןייא ןייטשפיוא טינ לָאז סעי*
 דניז םּוׁש ַא ןיא-גנּוקידניזרַאפ םּוש ַא רעדָא ךערּברַאפ םּוׁש
 ,תודע ייװצ ןּופ ליומ םעד ךרּוד ;טקידניזעג טָאה רע סָאװ
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 - .ןײטשַאּב ךַאז ַא לָאז ,תודע ירד ןּופ ליומ םעד ךרּוד רעדָא
 - ,ןַאמ ַא ןגעקַא תודע רעטכערעגמּוא ןַא ןייטשפיוא טעװ סע זַא"
 / ןשטנעמ ײװצ יד ןלָאזי ,תודע עטרעקרַאפ םיא ףיוא ןגָאז ּוצ
 . םינהֹּכ יד רַאפ ,טָאנ רַאפ ןלעטש ךיז ,טיירטש םעד ןּבָאה סָאװ
 . ּבױא ןּוא* .געט ענעי ןיא ןייז ןלעװ סָאװ רעטכיר יד ןּוא
 / ויא תודע רעד טשרע ,ןשרָאפסױא טּוג ןלעװ רעטכיר יד
 ,רעדּורּב ןייז ףיוא טנָאזעג רע טָאה ןגיל ,תודע רעשלַאפ ַא
 ןָאט ּוצ טכַארטעג טָאה רע יװ ױזַא ,םיא ּוצ ןָאט ריא טלָאז*
 ןשיווצ ןּופ זייּב סָאד ןעמַארסיוא טסלָאז ןּוא ;רעדּורּב ןייז ּוצ
 .,ןּבָאה ארֹומ ןלעװ ןּוא ןרעה ןלעװ עקירעּביא יד ןּוא" .ריד
 ןשיװצ ךַאז עטכעלש עקיזָאדיד יו יױזַא ןָאט טינ רעמ ןלעװ ןּוא
 . רַאפ שפנ ַא :ןעמירַאּברעד טינ ךיו לָאז גיוא ןייד ןּוא** .ריד
 - רַאפ טנַאה ַא ,ןָאצ ַא רַאפ ןָאצ ַא ,גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא ,שפנ ַא
 .סופ ַא רַאפ סּופ ַא ,טנַאה ַא

  ,טנייפ ןייד ןגעקַא המחלמ ףיוא ןײגסױרַא טסעװ ּוד זַאי ר
 ,ריד ןּופ רעמ קלָאפ ,ןגעוװטייר ןּוא דרעפ ןעז טסעוו ןּוא

 א "ע"י

 . זיא רַאה ןייד טָאנ םורָאװ ,יײז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ ּוטסלָאז
 - .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ךיד טָאה סָאװ רעד ,ריד טימ
 . ,המחלמ רעד ּוצ ךיז טרעטנענרעד ריא יװ ,ןייז טעװ סע ןּואי
 ןוא* ,קלָאפ םּוצ ןדער לָאז ןּוא ,ןהֹּכ רעד ןענענעג לָאז יװַא
 ןגעקַא המחלמ ףיוא טנייה טנענעג ריא ,לארׂשי ,רעה :יײז ּוצ ןגָאז
 טלָאז ריא ;ץרַאה רעייַא ןרעוװ ףַאלש טינ לָאז ,טנייפ ערעיײַא
 םורָאװי ;ײז רַאפ ןקערש טינ ךיז ןּוא ןלייַא טינ ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ
 ּוצ המחלמ ,ךייַא טימ טייג סָאװ רעד זיא רַאה רעיײַא טָאג
 יד ןּוא* .ןפלעה ּוצ ךייַא ,טנייפ ערעיײַא ןגעקַא ךייַא רַאפ ןטלַאה
 רעצימע רעוװ זיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ םּוצ ןדער ןלָאז רעעופיוא
 ?טינַאּב טינ סע טָאה ןּוא ,זיוה יינ ַא טיוּבעג טָאה סָאװ ָאד
 טּברַאטש רעמָאט ,םייה ןייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןּוא ןייג רע לָאז
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 רעדָאי .ןעײנַאּב סע טעװ ןַאמ רעדנַא ןַא ןּוא ,המחלמ ןיא רע
 ןּוא ,ןטרָאגנײװ ַא טצנַאלפעג טָאה סָאװ ָאד רעצימע רעװ זיא
 ןייז ּוצ ןרעקמוא ךיז ןּוא ןייג רע לָאז ?ןּבױהעגנָא טינ םיא טָאה
 ןַאמ רעדנַא ןַא ןּוא ,המחלמ ןיא רע טּברַאטש רעמָאט ,םייה
 טָאה סָאװ ָאד רעצימע רעװ זיא רעדָא .ןּבײהנָא סע טעװ
 ןוא ןייג רע לָאז ?ןעמּונעג טינ יז טָאה ןּוא ,ּבײװ ַא טסנקרַאפ
 ,המחלמ ןיא רע טּברַאטש רעמָאט ,םייה ןייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז
 ןלָאז רעעופיוא יד ןּוא* .ןעמענ יז טעװ ןַאמ רעדנַא ןַא ןּוא
 סָאװ ָאד רעצימע רעװ זיא :ןגָאז ןּוא ,קלָאפ םּוצ ןדער רעטײו
 ךיז ןּוא ןײג רע לָאז ?קיצרַאהכײװ ןּוא קידעקערש יא
 רעדירּב ענייז ןּופ ץרַאה סָאד ידּכ ,םייה ןייז ּוצ ןרעקמּוא
 ,ןיז טעװ סע ןּואי .ץרַאה ןייז יװ ױזַא ןיינעצ טינ לָאז
 ײז ןלָאו יװַא ,קלָאפ םּוצ ןדער ןקידנע רעעופיוא יד יװ
 .קלָאפ ןרעּביא רעריפ"ליח ןצעופיוא

 המחלמ ןטלַאה ּוצ ,טָאטש ַא ּוצ ןענענעג טסעװ ּוד זַאי'
 ּביוא ,ןייז טעװ סע ןּוא** .םולש ןפּורּוצ ריא ּוטסלָאז ,ריא ףיוא
 סָאד ,זיא ,ןענעפע ריד טעװ ןּוא ,םולש ןרעפטנע ריד טעװ יז
 זניצ ּוצ ןרעװ ריד לָאז ,ריא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,קלָאפ עצנַאג
 םולש ףיוא ןײגנייַא טינ טעװ יז רעּבָא ּביואיי .ןעניד ריד ןּוא
 ןרעגעל ּוטסלָאז ,ריד טימ המחלמ ןכַאמ טעװ ןּוא ,ריד טימ
 ,טנַאה ןייד ןיא ןּבעג יז טעװ רַאה ןייד טָאג זַא ןּוא* ;ריא ףיוא
 ןּופ ףרַאש ןטימ ןענױשרַאּפסנַאמ עריא עלַא ןטיײט ּוטסלָאז
 יד ןּוא ,רעדניק עניילק יד ןּוא רעּבײװ יד רָאנ* .דרעװש
 ןצנַאג ריא ,טָאטש רעד ןיא ןייז טעװ סָאװ ץלַא ןּוא ,תומהּב
 ןופ בור םעד ןסע טסלָאז ןּוא ;ריד רַאפ ןּביױר ּוטסלָאז ,ּביור
 ױזַא= .ןּבעגעג ריד טָאה רַאה ןַײד טָאג סָאװ ,טנייפ .ענייד
 ,ריד ןּופ טײװ רעייז ןענַײז סָאװ טעטש עלַא ּוצ ןָאט ּוטסלָאז
 רעּבָאי .רעקלעפ עניה יד ןּופ טעטש יד ןּופ טינ ןענייז ייז סָאװ
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 ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ ,תומּוא עניה יד ןּופ טעטש יד ןּופ
 טרעיינ" .םעטָא ןייק ןּבעל ןוָאל טינ ּוטסלָאז ,הלחנ ַא רַאפ
 ,ירֹומָא םעד ןּוא ,יּתִח םעד :ןטסיװרַאפ יז ּוטסלָאז ןטסיװרַאפ
 יװ ױזַא ,יסובי םעד ןּוא ,יִוֵח םעד ,יזְרּפ םעד ןּוא ,יִנֲעַנּכ םעד
 טינ ךייַא ןלָאז יז ידּכי* ;ןלױפַאּב ריד טָאה רַאה ןייד טָאג
 יז סָאװ ןטיײקידרעװמּוא ערעייז עלַא יװ ױזַא ןָאט ּוצ ןענרעל
 הוהי ּוצ ןקידניז טעװ ריא ןּוא ,רעטעג ערעייז ּוצ ןָאטעג ןּבָאה
 .טָאנ רעיא

 ןטלַאה ּוצ געט ליפ טָאטש ַא ףיוא ןרעגעל טסעוװ ּוד זַאי*
 ןרעטשעצ טינ ּוטסלָאז ,ןעמענּוצניַא יז ידּכ ,ריא ףיוא המחלמ
 יז ןּופ ןסע לייוו ;קַאה ַא ףיורעד ןּביײהפיוא ךרּוד רעמיוּב עריא
 םיוּב רעד זיא םורָאװ ;טינ ּוטסרָאט ןקַאהּפָא יז רעּבָא ,ּוטסנעמ
 זיולּבי ?ריד ןּופ גנורעגעלַאּב ןיא ןייז וצ ,שטנעמ ַא דלעפ ןּופ
 םיא ,ןסע ּוצ םיוּב ַא טינ זיא רע זַא ,טסײװ ּוד סָאװ םיוּב ַא
 םּורַאקרעװרעגַאלַאּב ןעיוּב ןּוא ,ןקַאהּפָא ןּוא ןרעטשעצ ּוטסנעמ
 .גנורעדינ ריא זיּב ,המחלמ ריד טימ טלַאה סָאװ טָאטש רעד

 ןיא קידניל ןרעװ ןענּופעג טעװ רעטעגרהעג ַא זַא אר
 סע ריד טי רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ,דלעפ

 -רעד םיא טָאה סע רעװ טסּוװַאּב טינ זיא סע ןּוא ,ןּברַא ּוצ
 ,רעטכיר ענייד ןּוא עטסטלע ענייד ןײגסױרַא ןלָאזי ,ןגָאלש
 םעד םּורַא סָאװ טעטש יד ויּב ןטסעמּפָא ןלָאז יז ןּוא
 עטסטנענ יד זיא סָאװ טָאטש יד :ןייז לָאז סע ןּוא* .ןטענרהעג
 ַא ןעמענ טָאטש רענעי ןּופ עטסטלע יד ןלָאז ,ןטעגרהעג םּוצ
 סָאװ ,ןרָאװעג טעּברַאעג טינ ךָאנ זיא ריא טימ סָאװ ,ּוק עננּוי
 טָאטש רענעי ןּופ עטסטלע יד ןּוא* .ךָאי ַא ןגיוצעג טינ ךָאנ טָאה
 טרעוו סָאװ ,לָאט ןטרַאה ַא ּוצ ּוק עננּוי יד ןרעדינּפָארַא ןלָאז
 רעד ןקַאהּפָא ןלָאז יז ןּוא ;טײזַאּב טינ ןּוא טעּברַאַאּב טינ
 רעדניק יד ,םינהּכ יד ןּוא* .לָאט ןיא ןטרָאד קינעג סָאד ּוק רעגנּוי
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 -סיוא רַאה ןייד טָאג טָאה יז םורָאװ ;ןענענעג ןלָאז ,יוֵל ןּופ
 ןּופ ןעמָאנ ןיא ןשטנעּב ּוצ ןּוא ,טסניד ןָאט ּוצ םיא טלײװרעד
 ןּוא טיירטש רעדעװטעי ייּב ןייז לָאז ליומ רעייז טול ןּוא ,טָאג
 יד ,טָאטש רענעי ןּופ עטסטלע עלַא ןּוא* .גנוקידעש רעדעװטעי
 רעּביא טנעה ערעייז ןשַאװ ןלָאז ,ןטעגרהעג םּוצ עטסטנענ
 ןיא קינעג סָאד טקַאהעוּפָא ריא טָאה עמ סָאװ ּוק רעגנוי רעד
 ןּבָאה טנעה ערעודנּוא :ןגָאז ןּוא ןפּורסיוא ןלָאז יז ןּואי .לָאט
 טינ ןּבָאה ןגיוא ערעזדנוא ןּוא ,טּולּב עקיזָאדסָאד ןסָאגרַאפ טינ
 -סיוא טסָאה ,טָאנ ,ּוד סָאװ ,לארׂשי קלָאפ ןייד ּבינרַאפ* .ןעזעג)
 ןייד ןשיװצ טּולּב ןסָאגרַאפנ קידלּושמּוא טינ זָאל ןּוא ,טזיילעג
 ױזַא" .טּולּב סָאד ןרעװ ןּבעגרַאפ לָאז יז ןּוא ,לארׂשי קלָאפ
 ןשיווצ ןּופ טּולּב ןסָאגרַאפו קידלּושמּוא ןעמַארסיוא ּוטסלָאז
 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט טסליוו ּוד ּביױא ,ריד
 טָאג ןּופ

 אֵצֵת ִּכ
 ,טנייפ ענייד ןגעקַא המחלמ ןיא ןײגסױרַא טסעװ ּוד ןַא"

 טסעװ ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא ןּבעג יז טעװ רַאה ןייד טָאג ןּוא
 ענעגנַאפעג יד ןשיוװצ ןעז טסעוו ןּואיי ,ענעגנַאפעג יז ןּופ ןעגנַאפ
 יז טסעװ ןּוא ,ןטסּולג יז טסעוו ןּוא ,טלַאטשעג ןיא ןייש יורפ ַא
 ,זיוה ןייד ןיא ןעגנערּב יז ּוטסלָאז* ,ּבײװ ַא רַאפ ןעמענ ןלעװ ריד
 ןואי* ;לגענ עריא ןדײנשּפָא ןּוא ,ּפָאק ריא ןלָאוּפָא לָאז יז ןּוא
 ,טפַאשנעגנַאפעג ריא ןּופ גנודיײלק יד ךיז ןּופ ןָאטסױא לָאז יז
 ריא ןּוא רעטָאפ ריא ןענײװַאּב ןּוא ,זיוה ןייד ןיא ןציז ןּוא
 יז ןּוא ,ריא ּוצ ןעמּוק ּוטסלָאז ךָאנרעד ןּוא ,טייצ שדֹוח ַא רעטּומ
 טעװ סע ןּוא* .ּבײװ ַא רַאפ ןרעװ ריד לָאז יז ןּוא ,ןענַאמַאּב
 ןיהּוװ ןייג ןזָאל יז ּוטסלָאז ,ןלעפעג טינ ריד טעװ יז ּבױא ,ןייז
 ;ןפיוקרַאפ טינ יז ּוטסלָאז טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ רעּבָא ,ליװ יז
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 ּוד סָאװ רַאפרעד ;ריא רעּביא ןעװעטַאּבעלַאּב טינ טסרָאט
 .טקיניײּפעג יז טסָאה

 עטּבילַאּב ַא ענייא ,רעּבײװ ײװצ ןּבָאה טעװ ןַאמ ַא זַאי*
 יד יא ,ןיז ןרעּבעג םיא ןלעװ יז ןּוא ,עטסַאהרַאפ ַא ענייא ןּוא
 ןּופ ןייז טעװ רוָכּב רעד ןּוז רעד ןּוא ,עטסַאהרַאפ יד יא עטּבילַאּב
 ענייז השּורי טינ רע סָאװ גָאט םעד ןיא ,זיא** ,רעטסַאהרַאפ רעד

 ת
 יי
4 

 ?י

 / םעד רוָכֹּב םעד רַאפ ןכַאמ טינ רע ןעק ,טָאה רע סָאװ סָאד ןיז
 / ,רעטסַאהרַאפ רעד ןּופ ןּוז םעד רעּביא רעטּבילַאּב רעד ןּופ ןּוז
 רעד ןּופ ןּוו םעד רוָכּב םעד טרעיינ" .רוָכּב רעד ויא סָאװ

 . םיקלח ײװצ ןּבעג ּוצ םיא ,ןענעקרעדנָא רע וּומ רעטסַאהרַאפ
 . גנילטשרע רעד ויא רע םורָאװ ;טגָאמרַאפ רע סָאװ ץלַא ןּופ
 / .הרֹוכּב רעד ןּופ טכער סָאד טרעהעג םיא ּוצ ,טּפַארק ןייז ןּופ

 . "רעדיוו ַא ןּוא רערעקּפָא ןַא ןּוז ַא ןּבָאה טעװ ןַאמ ַא זַאי*
 ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּופ לוק םעד ּוצ טינ טרעה סָאװ ,רעקינעּפש
 ןוא ,ןפָארטש םיא ןלעװ יז ןּוא ,רעטּומ ןייז ןּופ לוק םעד ּוצ
 רעטּומ ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז לָאז ,ייז ּוצ ןרעהּוצ טינ טעװ רע
 ןייז ןּופ עטסטלע יד ּוצ ןריפסורַא םיא ןּוא ,ןעמעננָא םיא

 8 = ., אש יב

  ןגָאז ןלָאז יז ןּוא" .טרָא ןייז ןּופ רעיוט םעד ּוצ ןּוא ,טָאטש
 . רערעזדנוא ןּוו רעקיזָאדרעד :טָאטש ןייז ןּופ עטסטלע יד ּוצ
 ּוצ טינ טרעה רע ,רעקינעּפשרעדיװ ַא ןּוא רערעקּפָא ןַא זיא
 . ץלַא ןּואי .רעפיוז ַא ןּוא רעסערפ ַא זיא רע ;לוק רעזדנּוא
 ,רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ םיא ןלָאז טָאטש ןייז ןּופ ןשטנעמ
  ןּופ וייּב סָאד ןעמַארסיוא טסלָאז ןּוא .ןּברַאטש לָאז רע ןּוא
 - .ןּבָאה ארֹומ ןלעװ ןּוא ,ןרעה ןלעװ לארׂשי ץנַאג ןּוא ;ריד ןשיװצ

 ןוא ,ףָארטשטיױט ןּופ דניז ַא ןייז טעװ ןַאמ ַא ףיוא זַא ןּואי
 ,םיוּב ַא ףיוא ןעננעהפיוא םיא טסעוו ןּוא ,ןרעװ טייטעג טעװ רע
 ;םיוּב ןפיוא ּבײל ןטיוט ןייז ןקיטכענרעּביא ןוָאל טינ ּוטסלָאוי*
 ;גָאט םענעגייא םעד ןיא ןּבָארנַאּב םיא ּוטסלָאז ןּבָארגַאּב רָאנ
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 טינ טסלָאז ןּוא ;רענעגנַאהעג ַא זיא טָאג ןּופ גנודנעש ַא םורָאװ
 רַאפ ריד טי רַאה ןייד טָאג סָאװ ,דנַאל ןייד ןקיניײרמוארַאפ
 .הלחנ ַא
 סּפעש ןייז רעדָא סקָא סרעדורּב ןייד ןעז טינ טטלָאז בר

 ןרעקמּוא ;יײז ןּופ ןליוהרַאפ ךיז ןּוא ,עטעשזדנָאלּברַאפ
 רעדּורּב ןייד ּביוא ןּואי .רעדּורּב ןייד ּוצ ןרעקמּוא יז ּוטסלָאז
 ּוטסלָאז ,טינ םיא טסנעק ּוד רעדָא ,ריד ןּופ טנָאנ טינ זיא
 ןייד זיּב ,ריד ייּב ןייז לָאז סע ןּוא ,זיוה ןייד ןיא ןעמעננײרַא סע
 םיא סע טסעװ ןּוא ,םעד ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ רעדּורּב
 ױזַא ןּוא ,לזייא ןייז טימ ןָאט ּוטסלָאז יװַא ןּוא* .ןרעקמּוא
 םעלַא טימ ןָאט וטסלָאז ױװַא ןּוא ,דיילק ןייז טימ ןָאט ּוטסלָאז
 ןרעװ ןרָאלרַאפ טעװ סָאװ ,רעדּורּב ןייד ןּופ םענערָאלרַאפ
 .ןליוהרַאפ טינ ךיז טסרָאט ;ןעניפעג סע טסעוו ּוד ןּוא ,םיא ייּב

 סקָא ןייז רעדָא לוייא סרעדּורּב ןייד ןעז טינ טסלָאװ
 ּוטסלָאז ןלעטשפיוא ;ײז ןּופ ןליוהרַאפ ךיז ןּוא ,געװ ןיא ןלַאפעג
 .םיא טימ םענייא ןיא ןלעטשפיוא יז

 ןּוא ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןּופ דנּב ַא ןייז טינ לָאז יורפ ַא ףיוא*
 םורָאװ ;יורפ ַא ןּופ דיילק ַא ןָאטנָא טינ לָאז ןױשרַאּפסנַאמ ַא
 טּוט סָאװ רעכַאלטיא זיא רַאה ןייד טָאג ייּב טייקידרעװמּוא ןַא
 .סָאד

 לניופ ַא ןּופ טסענ ַא געוו ןיא ןפערט ךיז טעװ ריד רַאפ זַאי
 ךַאלעגייפ טימ ,דרע רעד ףיוא רעדָא ,םיוּב ַא ץעגרע ףיוא
 רעדָא ךַאלעגײפ יד ףיוא טציז רעטּומ יד ןּוא ,רעייא רעדָא
 טימ םענייא ןיא רעטּומ יד ןעמענ טינ וטסלָאז ,רעייא יד ףיוא
 ןּוא ,רעטּומ יד ןוָאלקעװַא ּוטסלָאז ןוָאלקעװַאי .רעדניק יד
 ןּוא ,ןייז טּוג לָאז ריד ידּכ ;ריד ּוצ ןעמענ ּוטסלָאז רעדניק יד
 | .ןייז םִימָי-ךירָאמ טסלָאז

 רעדנעלעג ַא ןכַאמ ּוטסלָאז ,זיוה יינ ַא ןעיוּב טסעוװ ּוד זַא*
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 ,זיוה ןייד ףיוא טּולּב ןעננערּב טינ טסלָאז ידּכ ,ךַאד ןייד ּוצ
 .םיא ןּופ ןלַאפּפָארַא טעװ רעצימע זַא

 לָאו סע ידּכ ,טשימעג ןטרָאגנײװ ןייד ןעייזרַאפ טינ טסלָאװ
 טסעװ ּוד סָאװ ןעמָאז םעד ןּופ עפֶש יד יא יןרעװ קילײה טינ
 .ןטרָאגנײװ םעד ןּופ גָארטנייַא רעד יא ,ןעײז

 .םענייא ןיא לזייא ןַא ןּוא סקָא ןַא טימ ןרעקַא טינ טסלָאז*
 .םענייא ןיא סקַאלפ טימ לָאװ ,זֵנטַעַש ןָאטנָא טינ טסלָאז
 ןייד ןּופ ןקע ריפ יד ףיוא ןכַאמ ריד ּוטסלָאז ודנערפיי

 .ּוצ טימרעד ךיז טסקעד ּוד סָאװ קעדּוצ
 ,ריא ּוצ ןעמּוק טעװ ןּוא ,ּבײװ ַא ןעמענ טעװ ןַאמ ַא זַאי*

 ,לוּבלּב ַא ריא ףיוא ןכַאמ טעװ רע ןּוא* ,ןגירק טנייפ יז טעװ ןּוא
 ןעמונעג ּבָאה ךיא :ןגָאז ןּוא ,עַר"םֶש ַא ריא ףיוא ןזָאלסױרַא ןּוא
 ריא ייּב בָאה ןּוא ,טנענעג ריא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא ,ּבײװ עקיזָאדיד
 ,לדיימ רעד ןּופ רעטָאפ רעד לָאז" ;םִילּותּב ןייק ןענופעג טינ
 רעד ןּופ םילּותּב יד ןעננערּבסױרַא ןּוא ןעמענ ,רעטּומ ריא ןּוא
 רעד ןּוא* .רעיוט ןיא ,טָאטש ןּופ עטסטלע יד ּוצ לדיימ
 ּבָאה ךיא :עטסטלע יד ּוצ ןגָאז לָאז לדיימ רעד ןּופ רעטָאפ
 ןוא ,ּבײװ ַא רַאפ ןַאמ ןקיזָאדמעד ּוצ רעטכָאט ןיימ ןּבעגעג
 ױזַא ,לוּבלּב ַא רע טכַאמ טָא ןּואיי ;ןגירקעג טנייפ יז טָאה רע
 ;םילּותּב ןייק רעטכָאט ןייד ייּב ןענופעג טינ ּבָאה ךיא :ןגָאז ּוצ
 ןלָאז יז ןּוא .רעטכָאט ןיימ ןּופ םילּותּב יד ןענייז סָאד ןּוא
 .טָאטש ןּופ עטסטלע יד רַאפ עקעד יד ןטײרּפשרעדנַאנַאפ
 ןַאמ םעד ןעמענ ןלָאז טָאטש רענעי ןּופ עטסטלע יד ןּואי*
 טרעדנּוה ןעסנק םיא ןלָאז יז ןּוא* .ןפָארטש םיא ןּוא
 לײװ ;לדײמ רעד ןּופ רעטָאפ םעד ןּבעג ןּוא ,קיטשרעּבליז
 .לארׂשי ןּופ יורפננּוי ַא ףיוא עַר"ִסׁש ַא ןוָאלענסױרַא טָאה רע
 ןקישקעװַא טינ יז ןעק רע ;ּבײװ ַא רַאפ ןּביײלּב םיא לָאז יז ןּוא
 .געט ענייז עלַא

 .ךיורּבעג ןרַאפ טרעוורַאפ .ה .ד *

: 
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 טינ ןענייז סע ,תמא זיא ךַאז עקיזָאדיד רעּבָא ּביוא
 ןעמ לָאז: ,לדיײמ רעד ייּב םילּותּב ןייק ןרָאװעג ןענּופעג
 יד ןּוא ,זיוה סרעטָאפ ריא ןּופ גנַאננייַא םּוצ לדיימ יד ןריפסורַא
 ןּוא ,רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ יז ןלָאז טָאטש ריא ןּופ ןשטנעמ
 הנזמ ,לארׂשי ןיא הֹלָבנ ַא ןָאטעג טָאה יז לי ;ןּברַאטש לָאז יז
 סָאד ןעמַארסיוא טסלָאז ןּוא .זיוה סרעטָאּפ ריא ןיא ןייז ּוצ
 .ריד ןשיװצ ןּופ זייּב

 ןַא יורפ ַא טימ קידנגיל ןרעװ ןענופעג טעװ ןַאמ ַא זַאיי
 זיא סָאװ ןַאמ רעד יא ,ןּברַאטש עדייּב יז ןלָאז ,שיא-תֶשֲא
 ןעמַארסיױא טסלָאז ןּוא .יורפ יד יא ,יורפ רעד טימ ןגעלעג
 .לארׂשי ןּופ זייּב סָאד

 ,ןַאמ ַא ּוצ טסנקרַאפ ןייז טעװ יורפננוי ַא לדיימ ַא זַא*
 ,ריא טימ ןגיל טעװ ןּוא ,טָאטש ןיא ןפערט יז טעװ ןַאמ ַא ןּוא
 ,טָאטש רענעי ןּופ רעיוט םּוצ ןריפסיורַא ןדייּב יז ריא טלָאז+
 ;ןּברַאטש ןלָאז יז ןּוא ,רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ ייֵז טלָאז ריא ןּוא
 ןּוא ,טָאטש ןיא ןעירשעג טינ טָאה יז סָאװ רַאפרעד לדיימ יד
 .ּבײװ סרבח ןייז טקינײּפעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,ןַאמ רעד
 .ריד ןשיװצ ןּופ זייּב סָאד ןעמַארסיױא טסלָאז ןּוא

 לדיימ עטסנקרַאּפ יד ןפערט טעװ ןַאמ רעד רעּבָא ּביוא
 טימ ןגיל טעװ ןּוא ,ןּפַאכנָא יז טעװ ןַאמ רעד ןּוא ,דלעפ ןיא
 ;ןעװעג ריא טימ זיא סָאװ ןַאמ רעד ןּברַאטש זיולּב לָאז ,ריא
 רעד ףיוא ָאטינ ;ןָאט טינ ךַאז ןייק ּוטסלָאז לדיײמ רעד ןּוא*
 ןגעק ףיוא טייטש ןַאמ ַא יװ ױזַא םורָאװ ;דניזטױט ןייק לדיײמ
 עקיזָאדיד זיא ױזַא ,טיוט ףיוא םיא טעגרהרעד ןּוא ,רבח ןייז
 עטסנקרַאפ יד ;ןפָארטעג יז רע טָאה דלעפ ןיא םורָאװ" .ךַאז
 .ןפלעה ריא לָאז רעװ ןעװעג טינ ןּוא ,ןעירשעג טָאה לדיימ

 זיא סָאװ יורפננוי ַא ,לדײמ ַא ןפערט טעװ ןַאמ ַא זַא*
 ,ריא טימ ןגיל טעװ ןּוא ,ןּפַאכנָא יז טעװ רע ןּוא ,טסנקרַאפ טינ
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 לָאז ןַאמ רענייר ַא ןּואי .טנוװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ
 רענַאל ןסיוא ןגײלקעװַא ןּוא ,ּוק רעד ןּופ ׁשַא יד ןעלמַאזפיוא
 הדע רעד רַאפ ןרעוו ןטלַאהעג לָאז סע ןּוא ;טרָא םענייר ַא ןיא
 -קינייר ַא ;רעסַאװגנערּפש רַאפ לאדׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 רעד ןּופ שַא יד ףיוא טלמַאז סָאװ רעד ןּוא* .סָאד זיא רעפּפָא
 ןּוא .טנוװָא ןזיּב ןיירמוא ןייז ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,ּוק
 א םעד רַאפ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןייז לָאז סע
 .ץעזעג ןקיּביײא ןַא רַאפ ,ייז ןשיווצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ

 ןטיוט זיא סע רעסָאװ ןָא ,תמ ַא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעדי'י
 ךיז לָאז רע** .געט ןּביז ןיירמּוא ןייז לָאז ,ןשטנעמ ַא ןּופ ּבייל
 ןּוא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד ןפיוא טימרעד ןקינײר
 גָאט ןטירד ןפיוא ןקינייר טינ ךיז טעװ רע ּביוא ןּוא ;ןייר ןרעוו
 רעכַאלטיא* .ןייר ןרעװ טינ רע לָאז ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא
 סָאװ ןשטנעמ ַא ןּופ ּביײל םעד ןָא ,תמ ַא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ
 גנּואּור יד רע טָאה ,ןקינײר טינ ךיז טעװ רע ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא
 ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ןּוא ,טקיניײרמּוארַאפ טָאג ןּופ
 טננערּפשעג טינ םיא ףיוא זיא רעסַאװגנערּפש זַא ;לארׂשי ןּופ
 ףיוא ךָאנ זיא טייקניירמּוא ןייז ;ןיירמּוא ןייז רע לָאז ,ןרָאװעג
 .םיא

 ַא ןיא ןּברַאטש טעװ שטנעמ ַא זַא :ןיד רעד זיא סָאד'*
 סָאװ ץלַא ןּוא ,טלעצעג ןיא טמּוק סָאװ רעכַאלטיא לָאז ,טלעצעג
 ענעפָא רעדעװטעי ןּוא= .געט ןּביז ןיירמּוא ןייז ,טלעצעג ןיא
 -מוא זיא ,לקעד טרינשעגמּורַא ןַא ָאטינ זיא ריא ףיוא סָאװ ,ילּכ
 עי ןפיוא ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ רעכַאלטיא ןּואי* .ןייר
 ַא ןָא רעדָא ,דרעװש ַא ןּופ םענענָאלשרעד ַא ןָא דלעפ
 ,רבק ַא ןָא רעדָא ,ןשטנעמ ַא ןּופ ןייּב ַא ןָא רעדָא ,םענעּב רָאטשעג
 םעד רַאפ ןעמענ לָאז עמ ןּואיי .געט ןּביז ןיירמּוא ןייז לָאז
 ,רעפּפָאקינײר ןטנערּברַאפ םעד ןּופ ׁשַא רעד ןּופ םעניירמּוא
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 ןוא= .ילּכ ַא ןיא רעסַאװ עקידעּבעל ףיורעד ןסיגפיורַא ןּוא
 םעד ןיא ןעקנּוטנייַא ןּוא ,זָארג-בֹוזַא ןעמענ לָאז ןַאמ רענייר ַא
 ןּוא ,םילּכ עלַא ףיוא ןּוא ,טלעצעג ןפיוא ןצירּפש ןּוא ,רעסַאװ
 סָאװ םעד ףיוא ןּוא ,ןעװעג ןטרָאד ןענייז סָאװ תושפנ יד ףיוא
 ,םענעגָאלשרעד םעד ןָא רעדָא ,ןייּב םעד ןָא טרירעגנָא ךיז טָאה
 ןּוא* .רבק םעד ןָא רעדָא ,םענעּברָאטשעג םעד ןָא רעדָא
 ןפיוא םעניײרמּוא םעד ףיוא ןצירּפש לָאז ןייר זיא סָאװ רעד
 ןקינייר םיא לָאז רע ןּוא ;גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד
 ךיז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז רע ןּוא ;גָאט ןטעּביז ןפיוא
 שטנעמ ַא זַא ןּוא* .טנװָא ןיא ןייר ןרעװ ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב
 -רַאפ לעז ענעי לָאז ,ןקינײר טינ ךיז טעװ ןּוא ,ןיירמּוא ןייז טעװ
 ןּופ םּוטקילײה סָאד םורָאװ ,הדע רעד ןשיווצ ןּופ ןרעװ ןטינש
 םיא ףיוא זיא רעסַאװגנערּפש ;טקינײרמוארַאפ רע טָאה טָאג
 יז לָאז סע ןּוא* .ןירמּוא רע זיא ,ןרָאװעג טגנערּפשעג טינ
 סָאד טצירּפש סָאװ רעד ןּוא .ץעזעג ןקיּביײא ןַא רַאפ ןייז
 טריר סָאװ רעד ןּוא ;רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,רעסַאװגנערּפש
 .טנװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז לָאז ,רעסַאװגנערּפש םעד ןָא ןָא ךיז
 לָאז ,םעד ןָא ןרירנָא ךיז טעװ רעניירמּוא רעד סָאװ ץלַא ןּוא
 לָאז ,ןָא םיא ןָא ךיז טריר סָאװ שטנעמ רעד ןּוא ;ןיירמּוא ןייז
 .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז

 ןעמוקעג ןענייז ,הדע עצנַאג יד ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי ר
 ןסעזעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא ;שדֹוח ןטשרע ןיא ,ןִצ רּבדמ ןיא

 ןטרָאד זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא םירמ ןּוא ;שֶדָק ןיא
 .ןרָאװעג ןּבָארגַאּב

 ןּבָאה יז ןּוא ,רעסַאװ ןייק טַאהעג טינ טָאה הדע יד ןּואי
 סָאד ןּוא* .ןענֹרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמַאזעגנייַא ךיז
 ױזַא ,טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןהשמ טימ טנירקעג ךיז טָאה קלָאּפ
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 רעדּורּב ןייד רעּבָא ,ןוניצ ףיוא ןעייל ּוטסנעמ ןדמערפ םעד*יי
 | ךיד לָאז רַאה ןייד טָאג ידּכ ;ןוניצ ףיוא ןעיײל טינ וטסרָאט
 ; דנַאל םעד ןיא ,ךיז טמענ טנַאה ןייד סָאװ ּוצ ץלַא ןיא ןשטנעּב
 .ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא טסמּוק ּוד סָאװ

 ּוטסלָאז ,רַאה ןייד טָאג ּוצ רדנ ַא ןייז רדנמ טסעוװ ּוד זַאי
 . םיא טעװ ןענָאמ םורָאװ ;ןלָאצַאּב ּוצ םיא ןקיטעּפש טינ ךיז
  .דניז ַא ןייז טעװ ריד ףיוא ןּוא ,ריד ןּופ רַאה ןייד טָאג ןענָאמ
 . ףיוא טעװ ,ןייז רדנמ ןּופ ןדיימרַאפ ךיז טסעװ ּוד רעּבָא ּביוא-

 ּוטסלָאז ליומ ןייד ןּופ סױרַא טייג סָאװ** .דניז ןייק ןייז טינ ריד
 רדנמ קיליװיײרפ טסָאה ּוד יװ יװַא ןָאט טסלָאז ןּוא ,ןטיהּפָא
 טימ טדערעגסױרַא טסָאה ּוד סָאװ-רַאה ןייד טָאג ּוצ ןעװעג
 .ליומ ןייד

 . ןסע ּוטסנעמ ,ןטרָאננײװ סרבח ןייד ןיא טסמּוק ּוד ןַאי*
 ילּכ ןייד ןיא רעּבָא ,טסליװ ּוד ליפיו טַאז ּוצ ןּביױרטנײװ
 .ןָאטנײרַא טינ ּוטסלָאז

 ןסײרּפָא ּוטסנעמ ,האּובּת סרבח ןייד ןיא טסמּוק ּוד ןַאי
 טינ ּוטסרָאט רעסעמדיינש ַא רעּבָא ,טנַאה ןייד טימ ןעגנַאז
 .האּובּת סרבח ןייד ףיוא ןּבייהפיוא
 ,זיא ,ןענַאמַאּב יז ןּוא ּבײװ ַא ןעמענ טעװ ןַאמ ַא זַא ךר

 לײװ ,ןגיוא ענייז ןיא ןחמּוא ןַא ןעניפעג טעװ יז ּביוא
 ריא טעװ רע ןּוא ,ךַאז עסואימ ַא ריא ןיא ןענּופעגסיוא טָאה רע
 ןקישקעװַא יז טעװ ןּוא ,טנַאה ריא ןיא ןּבעג ןּוא ,טג ַא ןּביירש
 ןרעװ ןּוא ןייג ןּוא ,זיוה ןייז ןּופ קעװַא טעװ יז ןּוא* ,זיוה ןייז ןּופ
 ,ןגירק טנייפ יז טעװ ןַאמ רעטצעל רעד ןּוא* ,סנַאמ רעדנַא ןַא
 טעװ ןּוא ,טנַאה ריא ןיא ןּבעג ןּוא ,טג ַא ןּביירש ריא טעװ ןּוא
 טָאה סָאװ ןַאמ רעטצעל רעד רעדָא ,זיוה ןייז ןּופ ןקישקעװַא יז
 'ריא סינ רָאטי ,ןּברַאטש טעװ ,םיא ּוצ ּבײװ ַא רַאפ ןעמונעג יז

 ּוצ ןעמענקירּוצ יז ,טקישעגקעװַא יז טָאה סָאװ ,ןַאמ רעטשרע
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 טקינײרמּוארַאפ זיא יז זַא םעדכָאנ ,םיא ּוצ ּבײװ ַא רַאפ ןרעװ

 ;טָאג רַאפ סָאד ויא טייקידרעװמּוא ןַא םורָאװ ;ןרָאװעג
 טינ רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל סָאד ןכַאמ קידניז טינ טסלָאז ןּוא |

 .הלחנ ַא רַאפ ריד
 יסורַא טינ רע לָאז ,ּבײװ עיינ ַא ןעמענ טעװ ןַאמ ַא זַא*

 ןייק ןרעװ טנײלעגפױרַא טינ לָאז םיא ףיוא ןּוא ,ליח ןיא ןייג |
 ןעיירפרעד ןּוא ,רָאי ןייא םייה ןייז רַאפ ןייז רע לָאז יירפ ;ךַאז !

 - .ןעמונעג טָאה רע סָאװ ּבײװ ןייז
 ןַא רעדָא לימטנַאה ַא ןוּכשמ ןיא ןעמענ טינ לָאז עמ'

 .ןוּכשמ ןיא ןעמ טמענ שפנ ַא םורָאװ ;ןייטשלימ ןטשרעּביוא |

 ןּופ שפנ ַא קידנעבנג ןרעװ ןענופעג טעװ רעצימע וַאי

 טעװ רע ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןופ ,רעדירּב ענייז !
 לָאז ,ןפיוקרַאפ םיא טעװ ןּוא ,םיא רעּביא ןעװעטַאּבעלַאּב !
 ןּופ זייּב סָאד ןעמַארסױא טסלָאז ןּוא .בנג רענעי ןּברַאטש !

 .ריד ןשיװצ
 רעייז ןטיה ּוצ ,תערצ ןּופ ָאלּפ רעד טימ טיהעגּפָא ייוי

 ךייַא ןלעװ יול טבש ןּופ םינהֹּכ יד סָאװ ץלַא יװ יװַא ןָאט ּוצ ןּוא
 .ןָאט ּוצ ןטיה ריא טלָאז ,ןלױפַאּב יז ּבָאה ךיא יװ ױזַא ;ןענרעל '

 -רעטנּוא ןעמירמ ּוצ ןָאטעג טָאה רַאה ןייד טָאנ סָאװ קנעדעג
 .םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא טייז ריא ןעװ ,"סנגעװ -

 ,האוולה זיא סע רעסָאװ רבח ןייד ןעײלטנַא טסעוװ ּוד זַא*
 .ןוּכשמ ןייז ןעמענ ּוצ זיוה ןיא םיא ּוצ ןײגנײרַא טינ ּוטסלָאז
 ,םיא טסײלטנַא ּוד סָאװ ןַאמ רעד ןּוא ,ןייטש ּוטסלָאז ןסיורד!!
 זיא רע ּביוא ןּוא* .ןסיורד ןוּכשמ םעד ןגָארטסױרַא ריד לָאז
 ןרעקמּוא"* .ןוּכשמ ןייז טימ ןגיײל טינ ךיז ּוטסלָאז ,ןַאמערָא ןַא
 ידּכ ;רעטנּוא טייג ןּוז יד יװ ,ןוּכשמ םעד ןרעקמּוא םיא ּוטסלָאז
 ריד ןּופ ןּוא ;ןשטנעּב ךיד ןּוא ,קעדּוצ ןייז ןיא ןגייל ךיז לָאז רע
 .רַאה ןייד טָאג רַאפ טייקיטכערעג ַא ןייז סע טעװ

 10 ,בי רֶּבְדִמַּב עז *
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 ןקיטפרעדַאּבטנ ןּוא ןעמערָא ןַא ןקירד טינ טסלָאז'*
 ןדמערפ ןײד ןּופ רעדָא ,רעדירּב ענייד ןּופ רעטעּברַאנױל
 םענעגייא םעד ןיא* .ןרעיוט ענייד ןיא ,דנַאל ןייד ןיא סָאװ
 ןייגרעטנּוא טינ לָאז ןּוז יד ןּוא ,ןיול ןייז ןּבעגּפָא ּוטסלָאז גָאט
 ;ףיורעד סיוא טקּוק רע ןּוא ,ןַאמערָא ןַא זיא רע םורָאװ ;ףיורעד
 טעװ ריד ףיוא ןּוא ,טָאג ּוצ ריד ףיוא ןפּור טינ לָאז רע ידּכ
 .דניז ַא ןייז

 ןּוא ,רעדניק רַאפ ןרעװ טײטעג טינ ןלָאז סרעטָאפיי
 רעדעװטעי ;סרעטָאפ רַאפ ןרעװ טיײטעג טינ ןלָאז רעדניק
 .ןרעװ טיײטעג לָאז דניז ןייז רַאפ

 ןּופ ,ןדמערפ ַא ןּופ טּפשמ םעד ןעיירדרַאפ טינ טסלָאזײ
 ןַא ןופ דנּב םעד ןוּכשמ ןיא ןעמענ טינ טסלָאז ןּוא ;םותי ַא
 ןעװעג ּוטסיּב טכענק ַא זַא ןעקנעדעג טסלָאז ןּוא* .הנמלַא
 ןּופ טויײלעגסױא ךךיד טָאה רַאה ןייד טָאג ןּוא ,םִיַרצִמ ןיא
 .ךַאז עקיזָאדיד ןָאט ּוצ ריד ךיא לעּפַאּב םּורד ;ןטרָאד

 טסעװ ןּוא ,דלעפ ןיא טינש ןייד ןדיינש טסעװ ּוד זַא*
 ּוצ יז ןרעקמּוא טינ ךיז ּוטסלָאז ,דלעפ ןיא ּברַאג ַא ןסעגרַאפ
 לָאז ,הנמלַא רעד רַאפ ןּוא ,םותי ןרַאפ ,ןדמערפ ןרַאפ ;ןעמענ
 רעדעװטעי ןיא ןשטנעּב ךיד לָאז רַאה ןייד טָאג ידּכ ;ןייז סע
 ןייד ןּפַאלקּפָא טסעװ ּוד זַא" .טנעה ענד ןּופ גנּואּוט
 ;ריד רעטניה ןגייווצ יד ןכוװזכָאנ טינ ּוטסלָאז ,םיוּבטרעּבלײא
 .ןייז סע לָאז ,הנמלַא רעד רַאפ ןּוא ,םותי ןרַאפ ,ןדמערפ ןרַאפ
 ןּבײלקכָאנ טינוטסלָאז ,ןטרָאגנײװ ןייד ןטסּברַאה טסעוװ ּוד זַאיי
 ,הנמלַא רעד רַאפ ןּוא ,םותי ןרַאפ ,ןדמערפ ןרַאפ ;ריד רעטניה
 ןעוועג ּוטסיּב טכענק ַאזַא ןעקנעדעג טסלָאז ןּואי .ןייז סע לָאז
 .ךַאז עקיזָאדיד ןָאט ּוצ ריד ךיא לעּפַאּב םּורד ;םִיַרצִמ דנַאל ןיא
 . ןלעװ יז ןּוא ,גירק ַא ןייז טעװ ןשטנעמ ןשיװצ זַאי ןְדַר

 טכערעג ןּוא ,ןטּפשמ יז טעװ עמ ןּוא ,טּפשמ םּוצ ןענענעג
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 ,זיא: ,ןקידלּוש םעד ןכַאמ קידלּוש ןּוא ,ןטכערעג םעד ןכַאמ
 ןזָאל םיא רעטכיר רעד לָאז ,ןגָאלש טמּוק ןקידליוש םעד ּביֹוא
 ,דלּוש ןייז קילדעװ ,טכיועג ןייז רַאפ ןגָאלש ןּוא ןגײלרעדינַא
 ;רעמ טינ ,ןּבעג םיא ןעמ לָאז געלש קיצרעפ* .לָאצ ַא טימ
 ןייד טעװ ,געלש ליפ ּוצ ,סָאד יװ רעמ םיא ןעמ טגָאלש רעמָאט
 .ןגיוא ענייד רַאפ ןרעװ טדנעשעג רעדּורּב

 .טשערד רע ןעוו ליומ סָאד סקָא ןַא ןדניּברַאפ טינ טסלָא:
 טעװ יז ןּופ רענייא ןּוא ,םענייא ןיא ןעניֹוװ ןלעװ רעדירּב זַא*

 סמענעּברָאטשעג םעד לָאז ,טינ רע טָאה דניק ןייק ןּוא ,ןּברַאטש
 רעגָאװש ריא ;ןסיורד ןּופ סנַאמ ןדמערפ ַא ןרעװ טינ ּבײװ
 יז ןּוא ,םיא ּוצ ּבײװ ַא רַאפ ןעמענ יז ןּוא ,ריא ּוצ ןעמּוק לָאז
 יז סָאװ גנילטשרע רעד :ןייז לָאז סע ןּוא* .ןרעגעװשַאּב
 םענעּברָאטשעג ןייז ןּופ ןעמָאנ ןפיוא ןייז לָאז ,ןרעּבעג טעװ
 .לארׂשי ןּופ ןרעװ טקעמענסיוא טינ לָאז ןעמָאנ ןייז ידּכ ,רעדּורּב
 ,ןירעגעװש ןייז ןעמענ ןלעװ טינ טעװ ןַאמ רעד ּביוא ןּואי
 ןּוא ,עטסטלע יד ּוצ רעיוט ןיא ןײנפױרַא ןירעגעווש ןייז לָאז
 ןעמָאנ ַא רעדּורּב ןייז ןלעטשפיוא טינ ליוװ רענָאװש ןיימ :ןגָאז
 עטסטלע יד ןּוא* .ןרעגעװשַאּב טינ ךימ ליו רע ;לארׂשי ןיא
 ןַא ןּוא .םיא ּוצ ןדער ןּוא ,ןפּור םיא ןלָאז טָאטש ןייז ןּופ
 ןייז לָאז ,ןעמענ טינ יז ליװ ךיא :ןגָאז ןּוא ןלעטש ךיז טעװ רע
 ןּוא ,עטסטלע יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ םיא ּוצ ןענענעג ןירעגעוװש
 ,םינּפ ןייז ןיא ןָאט ייּפש ַא ןּוא ,סּופ ןייז ןּופ ךּוש ןייז ןעיצּפָארַא
 סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןרעװ ןָאטעג לָאז ױזַא :ןגָאז ןּוא ןפורסיוא ןּוא
 ןפורעג לָאז ןעמָאנ ןייז ןּואי* .זיוה סרעדּורּב ןייז ןעיוּב טינ ליוו
 ּפָארַא ןטימ סָאװ םעד ןּופ זיוה סָאד :לארׂשי ןיא ןרעו
 .ךּוש םענעגיוצעג

 רענייא ,ךיז ןשיװצ ןעלגנַאר ךיז ןלעװ רענעמ ײװצ זַאי*
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 ּױצסױרַא ןענענעג טעװ ּבײװ סמענייא ןּוא ,ןרעדנַא ןטימ
 -סיוא טעװ יז ןּוא ,טנַאה סרעגעלש ןייז ןּופ ןַאמ ריא ןעװעטַאר
 ,רעטרע עגנע יד רַאפ ןעמעננָא םיא ןּוא ,טנַאה ריא ןקערטש
 -רעד טינ ךיז לָאז גיוא ןייד ;טנַאה ריא ןקַאהּפָא ּוטסלָאז*
 .ןעמירַאּב

 ,רענײטשנָאװ יײלרעײװצ לטייּב ןייד ןיא ןּבָאה טינ טסלָאזי
 ןייד ןיא ןּבָאה טינ טסלָאו* .ןרענעלק ַא ןּוא ןרעסעדג ַא
 ַא* .ערענעלק ַא ןּוא ערעסערג ַא ,סהָפיֵא יילרעײװצ זיוה
 ןוא עלּופ ַא ;ריד ייּב ןייז לָאז טכיװעג קיטכיר ןּוא לּופ
 ךיז ןלָאז געט ענייד ידּכ ;ריד ייּב ןייז לָאז הָפיֵא עקיטכיר
 םורָאװ;* .ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןרעגנעל
 טּוט סָאװ רעכַאלטיא זיא רַאה ןייד טָאג ייּב טייקידרעװמּוא ןַא
 .הלווע ןַא טּוט סָאװ רעכַאלטיא--סָאד

 ןעװ ,סנגעװרעטנּוא ןָאטעג ריד טָאה קֵלֶמַע סָאװ קנעדעגיי
 ךיד טָאה רע יװ=* ;םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא טייז ריא
 ,עטשרעטניה ץנייד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,סנגעװרעטנּוא ןפָארטעג
 -רַאפ ןעוועג טסיּב ּוד תעּב ,ריד רעטניה עטפַאלשענּפָא עלַא
 .טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ טינ טָאה רע ןּוא ;דימ ןּוא טכַאמש
 ענייד עלַא ןּופ ךיד טּורַאּב רַאה ןייד טָאג זַא ,ןייז לָאז םּורדי"
 ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ,םּורַא דנּור ןּופ טנייפ
 ןּופ רכז םעד ןקעמסיוא ּוטסלָאז ,ןּברַא ּוצ סע ,הלחנ ַא רַאפ
 .ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ;למיה ןרעטנּוא ןּופ קֵלָמַע

 אֹובָת יִּכ
 סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טסעוו ּוד זַא ,ןייז טעװ סע ןּואי ןר

 ,ןּברַא סע טסעוװ ןּוא ,הלחנ ַא רַאפ ריד טינ רַאה ןייד טָאג
 ןּופ ןטשרע םענּופ ןעמענ ּוטסלָאװ ,ןענירד ןצעוַאּב ךיז ןּוא

 ןּופ ןעמעננײרַא טסעוװ ּוד סָאװ ,דרע רעד זופ טכורפ רעדעװטעי

 ןָאטנײרַא טסלָאז ןּוא ,ריד טינ רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל ןייד

/ 
 ו
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 טעװ רַאה ןייד טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןייג ןּוא ,ּברָאק ַא ןיא !
 טסלָאו ןּוא* .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןעּור ןכַאמ ּוצ ןלײװרעדסיױא |
 וצ ןגָאז ןּוא ,געט ענעי ןיא ןייז טעװ סָאװ ןהֹּכ םעד ּוצ ןעמּוק |

 ןעמוקעג ןיּב ךיא זַא ,רַאה ןייד טָאג רַאפ טנייה גָאז ךיא ;םיא
 זדנּוא ןרעטלע ערעודנוא ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא

 ,טנַאה ןייד ןּופ ּברָאק םעד ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ןּבעג ּוצ !
 ןואי .רַאה ןייד טָאג ןּופ חּבומ םעד רַאפ ןלעטשקעװַא םיא ןּוא

 רענדּולּב ַא :רַאה ןייד טָאג רַאפ ןגָאז ןּוא ןפּורסיױא טסלָאז !
 ןייק טרעדינעג טָאה רע ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ןעװעג זיא ימַרַא !
 לפייה ַא טימ ןטלַאהעגפיוא ןטרָאד ךיז טָאה ןּוא ,םִיַרצִמ !

 ,קיטכַאמ ,סיורג ,קלָאפ ַא ןרָאװעג ןטרָאד זיא רע ןּוא ,ןשטנעמ
 ןּבָאה ןּוא ,ןָאטעג סטכעלש זדנוא ןּבָאה םירצִמ יד ןּוא" .ליפ ןּוא

 .טעּברַא ערעווש זדנּוא ףיוא טגײלעגפורַא ןּוא ,טקינײּפעג זדנוא |
 ,ןרעטלע ערעזדנוא ןּופ רַאה םעד טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה רימ ןּואז |
 ,ןייּפ רעזדנוא ןעזעג ןּוא ,לוק רעודנּוא טרעהעגּוצ טָאה טָאג ןּוא !
 טָאג ןּוא* .טייקטקירדעג רעודנּוא ןּוא ,שינרעטַאמ רעודנוא ןּוא |
 ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא ודנּוא טָאה |
 ,טיײקיטכרָאפ סיורג טימ ןּוא ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןּוא !
 ןדנוא טָאה רע ןּוא" .רעדנּוװ טימ ןּוא סנכיײצ טימ ןּוא !
 עקיזָאדסָאד ןּבעגעג זדנוא ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ טכַארּבעג !
 דנּוצַא ןּואי* .קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ,דנַאל |

 רעד ןּופ טכּורפ רעד ןּופ עטשרע סָאד טכַארּבעג ּבָאה ךיא ,עז
 -קעװַא סע טסלָאז ןּוא .ןּבעגעג רימ טסָאה ,טָאג ,ּוד סָאװ דרע
 .רַאה ןייד טָאג רַאפ ןקּוּב ךיז ןּוא ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןגייל
 רַאה ןייד טָאג סָאװ ןטּוג םעלַא טימ ןעיירפ ךיז טסלָאז ןּואיי
 רעד ןּוא ,יוֵל רעד ןוא ,ּוד-טניזעגיוה ןייד ןּוא ריד ןּבענעג טָאה
 .ריד ןשיװצ סָאװ רעדמערפ

 ןייד ןּופ רׂשעמ ןצנַאג םעד ןרׂשעמ ןקידנע טסעװ ּוד ןַאי*
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 סע ּוטסלָאז ,רׂשעמ ןּופ רָאי םעד ,רָאי ןטירד םעד ןיא האּובּת
 ,הנמלַא רעד ןּוא ,םותי םעד ,ןדמערפ םעד ,יוֵל םעד ןּבעג
 טסלָאז ןּוא=  .ןייז טַאז ןּוא ,ןרעיוט ענייד ןיא ןסע ןלָאז יז ידּכ
 עקילײה סָאד טמַארעגסױרַא ּבָאה ךיא ;רַאה ןייד טָאג רַאפ ןגָאז
 םעד ןּוא ,יוֵל םעד ןּבעגעגקעװַא ךיוא סע ּבָאה ןּוא ,זיוה ןּופ
 טָאּבעג ןייד לַא יװ ױזַא ,הנמלַא רעד ןּוא ,םותי םעד ,ןדמערפ
 ןופ ןעגנַאגענקעװַא טינ ןיּב ךיא ;ןטָאּבעג רימ טסָאה ּוד סָאװ
 ןסעגעג טינ ּבָאה ךיא:* .ןסעגרַאפ טינ ּבָאה ןּוא ,טָאּבעג ענייד
 ןגָארטעגסױרַא טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןופרעד תולבַא ןיימ ןיא
 ;ןטױט ַא רַאפ ןופרעד ןּבעגעג טינ ןּוא ,טייהרענײרמּוא ןּופרעד
 ּבָאה ךיא ;רַאה ןיימ טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ ּבָאה ךיא
 ןייד ןּופ גּול* .ןלױפַאּב רימ טסָאה ּוד סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאטעג
 ,לארׂשי קלָאפ ןייד שטנעּב ןּוא ,למיה ןּופ ,גנוניֹוװ רעקילײה
 טסָאה ּוד יװ יװַא ,ןּבעגעג ודנֹוא טסָאה ּוד סָאװ דרע יד ןּוא
 ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא-ןרעטלע ערעודנוא ןרָאװשעג
 .קינָאה ןּוא

 ןָאט ּוצ רַאה ןייד טָאג ריד טלעפַאּב גָאט ןקיטנייהי
 ןָאט ןּוא ןטיהּפָא יז טסלָאז ןּוא ;ןצעזעג יד ןּוא םיקוח עקיזָאדיד
 טסָאה ּודי .לעז רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ
 ןוא ,טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ּוצ םיא הוהי טלײװרעדסױא טנייה
 טָאּבעג ענייז ןּוא םיקּוח ענייז ןטיה ּוצ ןּוא ,ןגעװ ענייז ןיא ןייג ּוצ
 טָאה טָאג ןּוא= .לוק ןייז ּוצ ןרעהּוצּוצ ןּוא ,ןצעזעג ענייז ןּוא
 ,קלָאפ ןגייא ןַא רַאפ ןייז וצ םיא טלײװרעדסױא טנייה ךיד
 ;טָאּבעג ענייז עלַא ןטיה ּוצ ןּוא ,טנָאזעגּוצ ריד טָאה רע יװ יװַא
 רע סָאװ רעקלעפ עלַא רעּביא רעכעה ןלעטש ּוצ ךיד ןּוא*
 ַא רַאפ ןּוא ,ןעמָאנ ַא רַאפ ןּוא ,ּבױל ַא רַאפ ,טכַאמעג טָאה

 - ןייד טָאג ּוצ קלָאפ קילײה ַא ןייז טסלָאז ידּכ ןּוא ,טיקנייש
 .טדערעג טָאה רע יװ יֹוזַא ,רַאה

 יט
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 ןלױפַאּב ןּבָאה לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןּוא השמ ןּואי ןֵר
 ךיא סָאװ טָאּבעג עלַא טיה :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ םעד

 ריא סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .טנייה ךייַא טיּבעג
 רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ּוצ ןדרַי םעד ןײנרעּבירַא טעװ
 ײז ןּוא ,רענייטש עסיורג ןלעטשפיוא ריד ּוטסלָאז ,ריד טיג
 עלַא יז ףיוא ןּביירשפיוא טסלָאז ןּוא* .ךלַאק טימ ןכלַאקַאּב
 ;ןײגרעּבירַא טסעוו ּוד זַא ,הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעו
 ,ריד טי רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טסלָאז ידּכ
 רעד טָאג יװ ױזַא ,קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא* .טגָאזעגּוצ ריד טָאה ןרעטלע ענייד ןּופ רַאה
 ןלעטשפיוא ריא טלָאז ,ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא יװ
 םעד ףיוא ,טנייה ךייַא לעפַאּב ךיא סָאװ רענייטש עקיזָאדָאדיד
 טסלָאז ןּוא* .ךלַאק טימ ןכלַאקַאּב יז טסלָאז ןּוא ,לֶביֵע גרַאּב
 :רענייטש ןּופ חּבומ ַא ,רַאה ןייד טָאג ּוצ חּבומ ַא ןעיוּב ןטרָאד
 רענייטש עצנַאג ןּופ" .ןזייַא ןַא ייז ףיוא ןּבייהפיוא טינ טסלָאז
 טסלָאז ןּוא ;רַאה ןייד טָאג ןּופ חּבומ םעד ןעיוּב ּוטסלָאז
 ןוא .רַאה ןייד טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב םיא ףיוא ןעגנערּבפיוא
 ןעיירפ ךיז ןּוא ,ןטרָאד ןסע ןּוא רעפּפָאדירּפ ןטכַאלש טסלָאז
 רענייטש יד ףיוא ןּביירשפיוא טסלָאז ןּוא* .רַאה ןייד טָאג רַאפ
 .רָאלק רעייז הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעוװ עלַא

 ּוצ טדערעג ןּבָאה יוֵל טבש ןּופ םינהֹּכ יד ןּוא השמ ןּוא"
 ןקיטנייה :לארׂשי ,רעה ןּוא ליטש יז :ןגָאז וצ ױזַא ,לארׂשי ץנַאג
 םּורד* .רַאה ןייד טָאג וצ קלָאפ ַא רַאפ ןרָאװעג וטסיּב גָאט
 ןָאט ןּוא ,רַאה ןייד טָאג ןּופ לוָק םעד ּוצ ןרעהּוצ וטסלָאז
 .טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ ןצעזעג ענייז ןּוא טָאּבעג ענייז

 יױזַא ,גָאט םענעי ןיא קלָאפ םעד ןלױּפַאּב טָאה השֹמ ןּוא!-
 ןשטנעּב ּוצ םיזָרג גרַאּב ןפיוא ןייטש ןלָאז עקיזָאדידי :ןגָאז ּוצ
 ,יִוֵל ןּוא ,ןועמש :ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא ןעװ ,קלָאּפ סָאד
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 עקָאדיד ןּוא= .ןימינּב ןּוא ,ףסֹוי ןּוא ,רָכָׂשׂשִי ןּוא ,הדּוהי ןּוא
 ,דְג ,ןבואר :הללק רעד רַאפ לֶביֵע גרַאּב ןפיוא ןייטש ןלָאז
 -סיוא ןלָאז םיִַיול יד ןּואי* .ילּתפנ ןּוא ,ןֶד ,ןּולּובז ןּוא ,רשֶא ןּוא
 :לוק ןכיוה ַא ףיוא לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ּוצ ןגָאז ןּוא ןפּור

 רעדָא טצינשעג ַא ןכַאמ טעװ סָאװ ,ןַאמ רעד ןטלָאשרַאפ
 ַא ןופ קרעװ סָאד ,טָאנ ּוצ טייקידרעװמּוא ןַא ,דליּב ןסָאנעג
 !שינעגרָאּברַאפ ןיא ןלעטשפיוא ןּוא ,טנעה סרעטסניימ

 !ןמָא :ןגָאז ןּוא ןפּורּפָא ךיז לָאז קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא
 ןייז רעדָא רעטָאפ ןייז הזבמ זיא סָאװ רעד ןטלָאשרַאפי*

 !רעטּומ
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ןייז ןּופ ץענערג םעד טקּוררַאפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפיי

 !רבח

 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 !נעװ ןיא ןדנילּב ַא טריפרַאפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפי*
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ַא ןופ טּפשמ םעד טיירדרַאפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפי*

 !הנמלַא ןַא ןּוא ,םותי ַא ,ןדמערפ
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ,ּביװ סרעטָאפ ןייז טימ טניל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ"

 !קעדּוצ סרעטָאפ ןייז טקעלּפטנַא טָאה רע םורָאװ
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 !המהּב זיא סע רעסָאװ טימ טגיל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ*י
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ןייז ,רעטסעװש ןייז טימ טגיל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפיי

 !רעטכָאט סרעטומ ןייז רעדָא ,רעטכָאט סרעטָאפ
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
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 !רעניווש ןייז טימ טניל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 !שינעגרָאּברַאפ ןיא רבח ןייז טגָאלש סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ:
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ,שפנ ַא ןגָאלשרעד ּוצ דחֹוש טמענ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ*

 !טּולּב קידלּושמּוא
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 רעטרעװ יד ןייז םייקמ טינ טעװ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפײ

 !ןָאט ּוצ יז ,הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא

 םעד ּוצ ןרעהּוצ ּוטסעװ ןרעהוצ בוא ,ןייז טעװ סע ןּוא ןדר
 ענייז עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ּוצ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ לוָק

 ךיד רַאה ןייד טָאג טעװ ,טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג
 ןוא .דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא רעּביא רעכעה ןלעטש
 ךיד ןּוא ,ריד ףיוא ןעמּוק ןלעװ תוכרּב עקיזָאדיד עלַא
 .רַאה ןייד טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהּוצ טסעוװ ּוד זַא ,ןכיירגרעד

 וטסעװ טשטנעּבעג ןּוא ,טָאטש ןיא ןייז ּוטסעװ טשטנעּבעג
 .דלעפ ןיא ןייז

 ןּופ טכּורפ יד ןּוא ,ּבײל ןייד ןּופ טכורפ יד טשטנעּבעג:
 ענייד ןּופ טרּוּבעג יד ,המהּב ןייד ןּופ טכּורפ יד ןּוא ,דרע ןייד
 .ףָאש ענייד ןּופ גנורעּפכּורפ יד ןּוא ,רעדניר

 .רעטלומגייט ןייד ןּוא ,ּברָאק ןייד טשטנעּבעג
 טשטנעּבעג ןּוא ,ןײננײרַא ןייד ייּב ןייז ּוטסעװ טשטנעּבעג'

 .ןײגסױרַא ןייד ייּב ןייז ּוטסעװ
 ,ריד ןגעקַא ףיוא ןעייטש סָאװ טנייפ ענייד ןּבעג טעװ טָאג

 ןגעקַא ןײגסױרַא יז ןלעװ געװ ןייא ףיוא ;ריד רַאפ ענעגָאלשעג
 .ריד רַאפ ןפיולטנַא יז ןלעוו ןגעוו ןּביז ףיוא ןּוא ,ריד |

 ,סרעלכייּפש ענייד ןיא ריד ייּב הכרּב ַא ןלעּפַאּב טעװ טָאג;
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 ךיד טעװ רע ןּוא ,ךיז טמענ טנַאה ןייד סָאװ ּוצ ץלַא ןיא ןּוא
 טָא .ריד טיג רַאה ןייד טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא ןשטנעּב
 יװ ױזַא ,ךיז ּוצ קלָאפ ןקילײה ַא רַאפ ןלעטשפיוא ךיד טעװ
 טָאג ןּופ טָאּבעג יד ןטיה טסעוו ּוד ּביוא ,ןרָאװשעג ריד טָאה רע
 רעקלעפ עלַא ןּוא" .ןגעװ ענייז ןיא ןייג טסעװ ןּוא ,רַאה ןייד
 ףיוא ןפּורעג טרעוװ ןעמָאנ סטָאנ זַא ,ןעז ןלעװ דרע רעד ןּופ
 ריד טעװ טָאג ןּוא: .ריד רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןלעװ יז ןּוא ,ריד
 ןיא ןּוא ,ּבײל ןייד ןּופ טכּורפ רעד ןיא סטּוג ןּופ עפֶש ַא ןּבעג
 ,דרע ןייד ןּופ טכּורּפ רעד ןיא ןּוא ,המהּב ןייד ןּופ טכּורפ רעד
 ריד ןרעטלע ענייד ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא
 ,למיה םעד ,רֵצֹוא ןטּוג ןייז ןענעפע ריד טעװ טָאנ* .ןּבעג ּוצ
 ןשטנעּב ּוצ ןּוא ,טַײצ ןייז ןיא דנַאל ןייד ןּופ ןגער םעד ןּבעג ּוצ
 ליפ ןעײלטנַא טסעוװ ןּוא ;טנַאה ןייד ןּופ גנואּוט רעדעװטעי
 ךיד טעװ טָאג ןּוא .ןעייל טינ טסעװ ןײלַא ּוד ןּוא ,רעקלעפ
 ןייז קר טסעו ןּוא ,קע םעד רַאפ טינ ןּוא ּפָאק םעד רַאפ ןכַאמ
 טָאּבעג יד ּוצ ןרעהּוצ טסעװ ּוד ּביוא ,ןטנּוא ןייז טינ ןּוא ,ןּביױא
 וצ ןּוא ןטיה ּוצ טניײה ריד טיּבעג ךיא סָאװ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ
 סָאװ רעטרעװ עלַא ןּופ ןרעקּפָא טינ ךיז טסעװ ןּוא-+ ,ןָאט
 ןייג ּוצ ידּכ ,סקניל רעדָא סטכער ,טנייה ריד טיּבעג ךיא
 .ןעניד ּוצ יז ,רעטעג עדמערפ ךָאנ

 לוק םעד ּוצ ןרעהּוצ טינ טסעוװ ּוד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא*
 ןוא טָאּבעג ענייז עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ּוצ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ
 ףיוא ןעמּוק ןלעװ ,טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ ןצעזעג ענייז
 .ןכיירגרעד ךיד ןלעװ ןּוא ,תוללק עקיזָאדיד עלַא ריד

 ןטלָאשרַאפ ןּוא ,טָאטש ןיא ןייז ּוטסעװ ןטלָאשרַאפיי
 | .דלעפ ןיא ןייז ּוטסעװ

 .רעטלּומניײט ןייד ןּוא ,ּברָאק ןייד ןטלָאשרַאפיי
 ןופ טכּורפ יד ןּוא ,ּבײל ןייד ןּופ טכּורפ יד ןטלָאשרַאפי*

" 
' 
| 
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 גנּורעּפכּורּפ יד ןּוא ,רעדניר ענייד ןּופ טרּוּבעג יד ,דרע ןייד
 .ףָאש ענייד ןּופ

 ןטלָאשרַאפ ןּוא ,ןײגנײרַא ןייד ייּב ןייז וטסעװ ןטלָאשרַאפ;*
 .ןײגסױרַא ןייד ייּב ןייו ּוטסעװ

 ןַא ןּוא ,המּוהמ ַא ,הללק ַא ריד ףיוא ןקישנָא טעװ טָאג*
 סָאװ טנַאה ןייד ןּופ םענרעטנּוא רעדעװטעי ףיוא ,ײרשעגנָא
 ּוד ויּב ןּוא ,ןרעװ טניליטרַאפ טסעװ ּוד ויּב ,ןָאט טסעװ ּוד
 סָאװ ,םיׂשעמ עטכעלש ענייד ןגעװ ןּופ ןייגרעטנוא ךיג טסעװ
 יד ריד ןָא ןטפעהַאּב טעװ טָאנ: .ןוָאלרַאפ ךימ טסָאה ּוד
 ּוד סָאװ דרע רעד ןּופ ןדנעלרַאפ ךיד טעװ רע זיּב ,טסעּפ
 ןוא ,רעד טימ ןנָאלּפ ךיד טעװ טָאנ* .ןּברַא ּוצ יז ,ןיהַא טסייג
 ,ישינעקירט טימ ןּוא ,גנּונערּב טימ ןּוא ,ץיה טימ ןּוא ,תחדק טימ
 ךיד ןלעװ יז ןּוא ;שינעקלעװ טימ ןּוא ,דנַארּבנרָאק טימ ןּוא
 סָאװ למיה רעד ןּוא= .ןיגרעטנּוא טסעװ ּוד זיּב ןגָאיכָאנ
 ריד רעטנּוא סָאװ דרע יד ןּוא ,רעּפּוק ןייז טעװ ּפָאק ןייד רעּביא
 ןוא ּביוטש דנַאל ןייד ןּופ ןגער םעד ןכַאמ טעװ טָאנ=* .ןוייַא
 -רַאפ טסעוו ּוד זיּב ,למיה ןּופ ריד ףיוא ןרעדינ טעװ סע ;דרע
  .ןרעװ טניליט

 ;טנייפ ענייד רַאפ םענעגָאלשעג ַא ןּבעג ךיד טעװ טָאג
 ןגעוו ןּביז ףיוא ןּוא ,ייז ןגעקַא ןײנסױרַא ּוטסעװ געוו ןייא ףיוא
 ײּב רעדיש ּוצ ןייז טסעװ ןּוא ,ייז רַאפ ןפולטנַא ּוטסעװ
 רעּבײל עטיוט ענייד ןּוא* .דרע רעד ןּופ ןכיירגיניק עלַא
 רַאפ ןּוא ,למיה ןּופ לגיופ רעדעװטעי רַאפ זייּפש ּוצ ןייז ןלעװ
 .ןּבײרטקעװַא טינ טעװ רענייק ןּוא ,דרע רעד ןּופ היח רעד
 טימ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ גָאלשסױא םעד טימ ןגָאלּפ ךיד טעװ טָאג
 טסעװ ּוד וַא ,שינעסייּב טימ ןּוא ,ץערק טימ ןּוא ,ןרעטָאלּב
 ,תענושמ טימ ןגָאלּפ ךיד טעװ טָאג= .ןרעװ טלייהעג ןענעק טינ
 ןוא* .ןצרַאה ןּופ טיײקטלודעצ טימ ןּוא ,טייק דנילּב טימ ןּוא -

 .בָרֲתַבּו רֶחרחבו :ליּפשטרָאװ *
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 רעד ןיא טּפַאט רעדנילּב ַא יװ ױזַא גָאט ןטימ ןיא ןּפַאט טסעוװו
 טסעװ ןּוא ,ןגעװ ענייד ןיא ןקילגַאּב טינ טסעװ ןּוא ,רעטצניפ
 טינ טעװ רענייק ןּוא ,געט עלַא טלונַאּב ןּוא טּבױרַאּב ןייז קר
 טעװ רערעדנַא ןַא ןּוא ,ןסנקרַאפ ּוטסעװ ּבײװ ַא* .ןפלעה
 ;ןירעד ןעניֹוװ טינ טסעוו ןּוא ,ןעיוּב וטסעװ זיוה ַא ;ןייז ריא טימ
 .ןּבײהנָא טינ םיא טסעװ ןּוא ,ןצנַאלּפ ּוטסעװ ןטרָאננײװ ַא
 טסעװ ןּוא ,ןגיוא ענייד רַאפ ןרעװ ןטכָאשעג טעװ סקָא ןיידיי
 רַאפ ןּופ ןרעװ טלוגענקעװַא טעװ לזייא ןייד ;ןסע טינ םיא ןּופ
 ףָאש ענייד ;ןרעװ טרעקענמוא טינ ריד טעװ ןּוא ,םינּפ ןייד
 ןּבָאה טינ טסעוו ןּוא ,טנייפ ענייד ּוצ ןרעװ ןּבעגעגקעװַא ןלעװ
 -קעװַא ןלעװ רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד= .ןפלעה לָאז רעװ
 ,ןעז ןלעװ ןגיוא ענייד ןּוא ,קלָאּפ רעדנַא ןַא ּוצ ןרעוװ ןּבעגעג
 ןָא ןייז טעװ טנַאה ןייד ןּוא ,גָאט ןצנַאג ַא יז ךָאנ ןיינסיוא ןּוא
 טעװ ,ימ עצנַאג ןייד ןּוא ,דרע ןייד ןּופ טכּורפ יד= .טכַאמ
 ןייז קר טסעװ ןּוא ,טינ טסנעק ּוד סָאװ קלָאפ ַא ןסעפיוא
 ןּופ עגושמ ןרעװ טסעװ ןּוא= .געט עלַא טקירדעג ןּוא טּבױרַאּב
 ךיד טעװ טָאג .ןעז טסעוו ּוד סָאװ ןגיוא ענייד ןּופ גנואעז רעד
 ,ןעלקנעש יד ףיוא ןּוא ינק יד ףיוא גָאלשסיױא ןוייּב ַא טימ ןגָאלּפ
 טירטסופ ןייד ןּופ ;ןרעװ טלייהעג ןענעק טינ טסעװ ּוד זַא
 ךלמ ןייד ןּוא ,ךיד ןריפקעװַא טעװ טָאג .ּפָאק ץיּפש ןייד ויּב
 ּוד סָאװ קלָאפ ַא ּוצ ,ריד רעּביא ןלעטשפיוא טסעוו ּוד סָאװ
 ןעניד ןטרָאד טסעוװ ןּוא ;טנעקעג טינ ןּבָאה ןרעטלע ענייד ןּוא
 ַא רַאפ ןייז טסעװ ןּואי .ןייטש ןּוא ץלָאה ,רעטעג עדמערפ
 עלַא ןשיװצ ,טָאּפש ַא רַאפ ןּוא ,טרָאװכירּפש ַא רַאפ ,קערש
 .ןריפקעװַא ןיהַא ךיד טעװ טָאג סָאװ רעקלעפ

 קיצניװ ןּוא ,דלעפ ןיא ןגָארטסױרַא ּוטסעװ העירז ליפ
 .ןרעצרַאפ סע טעװ קירעשייה רעד םורָאװ ,ןעלמַאזנייַא ּוטסעװ
 ןיװ רעּבָא ,ןטעּברַאַאּב ןּוא ןצנַאלּפ ּוטסעװ רענטרעגנייוו

: 
: 



 4 אֹובת יּכ ,םירבד 51-40 חכ

 םערָאװ רעד םורָאװ ,ןעמעננײרַא טינ ןּוא ןעקנירט טינ ּוטסעװ
 ןייד ןיא ןּבָאה ּוטסעװ רעמיוּבטרעּבלײא* .ןסעפיוא סע טעװ
 ,ןּבלַאז טינ ךיז ּוטסעװ ליײא טימ רעּבָא ,קרַאמעג ןצנַאג
 רעטכעט ןּוא ןיז** .ןלַאפּפָארַא ןלעװ ןטרעּב לייא ענייד םורָאװ
 ייֵז םורָאװ ,ריד ייּב ןּבײלּב טינ ןלעװ יז רעּבָא ,ןּבָאה ּוטסעװ
 ןּוא רעמיוּב ענייד עלַא** .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןיײנקעװַא ןלעװ
 .לירג רעד ןעשרי טעװ דרע ןייד ןּופ טכורפ יד

 ןוא רעכעה ןגייטש טעװ ריד ןשיװצ סָאװ רעדמערפ רעד
 .ּפָארַא ןּוא ּפָארַא ןרעדינ טסעוװ ּוד ןּוא ,ריד רעּביא רעכעה
 רע ;ןעײלטנַא טינ םיא טסעוו ּוד ןּוא ,ןעײלטנַא ריד טעװ רע
 .קע רעד ןייז טסעוו ּוד ןּוא ,ּפָאק רעד ןייז טעװ

 ןוא ,ריד ףיוא ןעמּוק ןלעװ תוללק עקיזָאדיד עלַא ןּוא*
 טניליטרַאּפ טסעװ ּוד זיּב ,ןכיירגרעד ךיד ןּוא ןגָאיכָאנ ךיד ןלעװ
 ןייד טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענוצ טינ טסָאה ּוד לײװ ,ןרעוו
 ריד טָאה רע סָאװ ןצעזעג ענייז ןּוא טָאּבעג ענייז ןטיה ּוצ ,רַאה
 רעדנּוװ ַא רַאפ ןּוא ןכייצ ַא רַאפ ןייז ןלעװ יז ןּוא* .ןטָאּבעג
 רַאפרעד* .קיּבײא זיּב ןעמָאז ןייד ףיוא ןּוא ריד ףיוא
 טימ ןּוא ,החמׂש טימ רַאה ןייד טָאג טנידעג טינ טסָאה ּוד סָאװ
 ןייד ןעניד ּוטסעװ** ,ץלַא ןּופ עפש ַא ןיא ,ןצרַאה ןכַאליײרפ ַא
 ןּוא ,רעגנּוה ןיא ,ריד ףיוא ןקישנָא םיא טעװ טָאג סָאװ ,טנייפ
 ןּופ גנורענימ ןיא ןּוא ,טײקטעקַאנ ןיא ןּוא ,טײקיטשרָאד ןיא
 ןייד ףיוא ךָאי םענרעזיַא ןַא ןָאטּפױרַא טעװ רע ןּוא ;ץלַא
 .ןגיליטרַאפ ךיד טעװ רע ויּב ,ודלַאה

 ,ןטײװ רעד ןּופ קלָאפ ַא ריד ףיוא ןגָארטנָא טעװ טָאג
 קלָאפ ַא ,רעלדָא ןַא ןּבעװש ּוצ טמּוק סע יװ ױזַא ,דרע קע ןּופ
 -רַאפ ַא טימ קלָאפ ַא*' ;ןושל ןייז ןייטשרַאפ טינ טסעװ ּוד סָאװ
 ןגנוי ַא ןּוא ,ןקז ַא ןּופ םינּפ םעד ןעניוש טינ טעװ סָאװ ,םינּפ ןטייש
 טכּורפ יד ןסעפיוא טעװ רע ןּוא** .ןקילעוטײל טינ רע טעװ
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 / -רַאפ טסעװ ּוד ויּב ,דרע ןייד ןּופ טכּורפ יד ןּוא ,המהּב ןייד ןּופ
 ןייק ,האּובּת ןייק ןוָאלרעּביא טינ ריד טעװ סָאװ ;ןרעװ טגיליט
 ןייק ןּוא ,רעדניר ענייד ןּופ טרּוּבעג ןייק ,לייא ןייק ןּוא ,ןייוו
 .ןעגנערּברעטנּוא ךיד טעװ רע זיּב ,ףָאש ענייד ןּופ גנּורעּפכּורפ
 סע ויּב ,ןרעיוט ענייד עלַא ןיא ןרעגעלַאּב ךיד טעװ רע ןּואי
 טסָאה ּוד סָאװ ,ןרעיױמ עטסעפ ןּוא עכיוה ענייד ןרעדינ ןלעװ
 ךיד טעװ רע ,ָאי ;דנַאל ןצנַאג ןייד ןיא ,טרעכיזרַאפ יז ףיוא ךיז
 סָאװ דנַאל ןצנַאג ןייד ןיא ,ןרעיוט ענייד עלַא ןיא ןרעגעלַאּב
 טכּורפ יד ןסע טסעװ ןּוא* .ןּבעגעג ריד טָאה רַאה ןייד טָאג
 רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד ןּופ שיילפ סָאד ,ּבײל ןייד ןּופ
 ,גנורעגעלַאּב רעד ןיא ,ןּבעגעג ריד טָאה רַאה ןייד טָאג סָאװ
 .ןקירד ךיד טעװ טנייפ ןייד סָאװ גנוקירד רעד ןיא ןּוא
 -רַאפ רעייז רעד ןּוא ריד ןשיװצ שטנעמ רעלעדיײא רעד"
 ןּוא ,רעדּורּב ןייז ּוצ טכעלש ןייז טעװ גיוא ןייז ,רעטלטרעצ
 סָאװ רעדניק עקירעּביא יד ּוצ ןּוא ,םעווּב ןייז ןּופ ּביײװ רעד ּוצ
 שיילפ םעד ןּופ יז ןּופ םענייא ןּבעג ּוצ* ,ןוָאלרעּביא טעװ רע
 ןייז םיא טעװ טשינרָאג לייוו ,ןסע טעװ רע סָאװ רעדניק ענייז ןּופ
 סָאװ גנוקירד רעד ןיא ןּוא ,גנורעגעלַאּב רעד ןיא ןּבילּבעג
 יד" .ןרעיױט ענייד עלַא ןיא ןקירד ךיד טעװ טנייפ ןייד
 לָאמנייק טָאה סָאװ ,עטלטרעצרַאפ יד ןּוא ריד ןשיװצ עלעדייא
 -רַאפ ןּופ ,דרע רעד ףיוא טירטסּופ ריא ןלעטש טוװּורּפעג טינ
 טכעלש ןייז טעװ גיוא ריא ,טייקלדייא ןּופ ןּוא טייקטלטרעצ
 ריא ּוצ ןּוא .,ןּוז ריא ּוצ ןּוא ,םעזּוּב ריא ןּופ ןַאמ םעד ּוצ
 ןשיווצ ןּופ סױרַא טמּוק סָאװ טרווּבעגכָאנ ריא ּוצ ןּואי ,רעטכָאט
 םורָאװ ,ןרעּבעג טעװ יז סָאװ רעדניק עריא ּוצ ןּוא ,סיפ עריא
 ,ץלַא ןּופ גנורענימ ןיא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא ןסעפיוא יז טעװ יז
 - טנייפ ןייד סָאװ גנוקירד רעד ןיא ןּוא ,גנורעגעלַאּב רעד ןיא
 .ןרעיוט ענייד ןיא ןקירד ךיד טעװ
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 "רעד ןּופ רעטרעװו עלַא ןָאט ּוצ ןטיה טינ טסעװ ּוד ּביוא**

 ,ךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג ןעיײטש סָאװ ,הֵרֹוּת רעקיזָאד
 ןקיטכרָאפ ןּוא ןטרעּפכַאעג ןקיזָאדמעד רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ-
 ךַאלרעדנוװ ןכַאמ טָאג טעוװ"י ,טָאנ ןייד הוהי רַאפ ,ןעמָאנ
 ןוא עסיורג-רעדניק עניײד ןּופ ןגָאלּפ יד ןּוא ,ןגָאלּפ ענייד
 .קנערק ענעטלַאהעגנָא ןּוא עוייּב ןּוא ,ןגָאלּפ ענעטלַאהעגנָא
 ,םִיַרצִמ ןּופ ןקָאטײװעלַאריד ףיוא ןעגנערּב רעדיװ טעװ רע ןּוא*
 ןטפעהַאּב ךיז ןלעװ יז ןּוא ,יײז רַאפ ןקָארשעג ךיו טסָאה ּוד סָאװ
 סָאװ :ָאלּפ רעדעװטעי ןּוא קנערק רעדעװטעי ךיוא"  .ריד ןָא
 טעװ ,הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ ךּוּב םעד ןיא ןּבירשעג טינ טייטש
 .ןרעװ טניליטרַאפ טסעװ ּוד זיּב ריד ףיוא ןעגנערּבפיורַא טָאג יז
 סָאװ טָאטשנָא ,ןשטנעמ לפייה ַא טימ ןּבײלּב טעװ ריא ןּוא*
 לײװ ;טיײקליפ ןיא למיה ןּופ ןרעטש יד יװ יװַא ןעװעג טייז ריא
 ןוא* .רַאה ןייד טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגוצ טינ טסָאה ּוד
 ךייא ,ךייַא רעּביא טיירפעג ךיז טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןייז טעװ סע
 ןעיירפ ךיז טָאג טעװ ױזַא ,ןרעמ ּוצ ךייַא ןּוא ,ןקיטינַאּב ּוצ
 ;ןגיליטרַאפ ּוצ ךייַא ןּוא ןעננערּבוצרעטנּוא ךייַא ,ךייַא רעּביא
 טסמּוק ּוד סָאװ דרע רעד ןּופ ןרעוװ ןסירעגקעװַא טעװ ריא ןּוא
 עלַא ןשיװצ ןטײרּפשעצ ךיד טעװ טָאג ןּואי* .ןּברַא ּוצ יז ,ןיהַא
 ןעניד ןטרָאד טסעװ ןּוא ,דרע קע זיּב דרע קע ןּופ ,תומּוא
 טינ ןּבָאה ןרעטלע ענייד ןּוא ּוד סָאװ ,רעטעג עדמערפ
 רעקלעפ עקיזָאדיד ןשיװצ ןּוא* .ןייטש ןּוא ץלָאה ,טנעקעג
 ןייד רַאפ ןייז טינ טעװ החונמ ןייק ןּוא ,ןּבָאה טינ ּור ןייק ּוטסעװ
 ,ץרַאה קיאּורמּוא ןַא ןטרָאד ןּבעג ריד טעװ טָאג ןּוא ;טירטסּופ
 .לעז רעד ןּופ גנוטכַאמשרַאפ ןּוא ,ןגיוא יד ןּופ שינעייגסיוא ןּוא
 ןטסננַא טסעװ ןּוא ,ןגעקטנַא ןעננעה ריד טעװ ןּבעל ןייד ןּוא*
 -ירפ ןיא* .ןּבעל ןייד טימ רעכיז ןייז טינ ןּוא ,טכַאנ ןּוא גָאט
 ּוטסעװ טנוװָא ןיא ןּוא !טנװָא טרעוו יַאװלה :ןגָאז וטסעװ ןגרָאמ
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 . ןייד ןּופ טסגנַא רעד ןגעוו ןּופ !ןגרָאמירּפ טרעװ יַאװלה :ןגָאז
 / ןּופ גנואעז רעד ןגעוװ ןּופ ןּוא ,ןטסננַא טסעװ ּוד סָאװ ןצרַאה
 ןרעקמּוא ךיד טעװ טָאג ןּוא* .ןעז טסעװ ּוד סָאװ ןגיוא ענייד
 ריד ּבָאה ךיא סָאװ געװ םעד ףיוא ,םִיַרצִמ ןייק ןפיש ףיוא
 ןטרָאד ךיז טעװ ריא ןּוא .ןעונָא טינ רעמ םיא טסעװ ,טנָאזעג
 ןּוא ,ןטסניד רַאפ ןּוא טכענק רַאפ טנייפ ערעײַא ּוצ ןטָאּבנָא
 .ןייז טינ טעװ רעפיוק ןייק

 טָאה טָאג סָאװ דנּוּב םעד ןּופ רעטרעװ יד ןענייז סָאד*
 דנַאל ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ ןסילש ּוצ ןהשמ ןלױּפַאּב
 ןיא יײז טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ דנוּב םעד ץּוחַא ,בָאֹומ
 .בֵרֹוח

 טָאה ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןפורעגפיונוצ טָאה השמ ןּוא ןהר
 :טנָאזעג יז ּוצ

 ערעייא רַאפ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא ןעזעג טָאה ריא
 ןּוא ,טכענק ענייז עלַא ּוצ ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןגיוא
 ןּבָאה ןגיוא ענייד סָאװ ןעננוװּורּפ עסיורג יד* ;דנַאל ןצנַאג ןייז ּוצ
 טָאה טָאג רעּבָא* .רעדנּוװ ןּוא סנכייצ עסיורג ענעי ,ןעזעג
 ןוא ,ןעז ּוצ ןגיוא ןּוא ,ןײטשרַאפ ּוצ ץרַאה ַא ןּבעגעג טינ ךייא
 ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא* .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב ,ןרעה ּוצ ןרעיוא
 ןענייז רעדײלק ערעײַא ;רּבדמ ןכרּוד רָאי קיצרעפ טריפעג
 טינ זיא ךּוש ןייד ןּוא ,ךייַא ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעגּפָא טינ
 ,ןסעגעג טינ ריא טָאה טיורּב* .סּופ ןייד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעגּפָא
 טלָאז ריא ידּכ ;ןעקנּורטעג טינ ריא טָאה קנַארטעג ןּוא ןייוו ןּוא
 ןעמוקעג טייז ריא זַא ןּוא" .טָאג רעײַא הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיװ
 ןּופ ךלמ רעד ןֹוחיס ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ
 . ,המחלמ ףיוא ודנּוא ןגעקַא ,ןֶשֶּב ןּופ ךלמ רעד נֹוע ןּוא ,ןֹוּבשֶח
 רעייז ןעמּונעגּוצ ןּבָאה רימ ןּואי .ןגָאלשעג יז ןּבָאה רימ ןּוא
 ןוא ,םינֵבּואר יד ּוצ הלחנ ַא רַאפ ןּבעגעג סע ןּבָאה ןּוא ,דנַאל
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 ריא טלָאז םּורדֹי .השנמ טבש ןּבלַאה םעד ּוצ ןּוא ,םידִג יד ּוצ |

 ריא ידּכ ,ןָאט יז ןּוא ,דנּוּב ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעװ יד ןטיה |

 .ןָאט טעװ ריא סָאװ ץלַא ןיא ןקילגַאּב טלָאז

 םיִבָעִ
 ערציײַא ,רַאה רעיא טָאג רַאֿפ עלַא טנייה טייטש ריא*

 ערעײַא ןּוא ,עטסטלע ערעײַא ,םיטבש ערעײַא ,טײלטּפױה |
 ענילק ערעײַא* ,לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ,סרעעזפיוא |

 ןייד ןיא סָאװ רעדמערפ ןייד ןּוא ,רעּבײװ ערעײַא ,רעדניק
 ּוד זַאי* ;רעּפעשרעסַאװ ןייד ויּב רעקעהצלָאה ןייד ןּופ ,רענַאל |

 ןיא ןּוא טָאג ןייד הוהי ןּופ דנּוּב םעד ןיא ןטערטנײרַא טסלָאז
 ידּכ** ;טנײה ריד טימ טסילש טָאג ןייד הוהי סָאװ העּובש ןייז !

 לָאז רע ןּוא ,םיא ּוצ קלָאפ ַא רַאפ טנייה ןלעטשּוצפיוא ךיד
 יװ ױזַא ןּוא ,טגָאזעגוצ ריד טָאה רע יװ יױזַא ,טָאג םּוצ ןייז ריד |
 ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע ענייד ּוצ ןרָאװשעג טָאה רע |

 -מעד ךיא סילש ןײלַא ְךייַא טימ טינ ןּוא .ןבקעי ּוצ ןּוא
 סָאװ םעד טימ יא טרעיינ* ,העּובש עקיזָאדיד ןּוא דנווּב ןקיזָאד
 םעד טימיא ,רַאה רעזדנּוא טָאג רַאפ טנייה זדנּוא טימ ָאד טייטש
 טסײװ ריא םורָאװ=* .טנייה זדנּוא טימ ןַארַאפ טינ ָאד זיא סָאװ
 -כרּוד ןענייז רימ יװ ןּוא ,םִיָרצִמ דנַאל ןיא ןסעזעג ןענייז רימ יו
 .ןעגנַאגעגכרּוד טייז ריא סָאװ רעקלעפ יד ןשיװצ ןעננַאגעג
 ערעיײיז ןּוא ,ןטיײקידרעװמּוא ערעיײז ןעזעג טָאה ריא ןּוא* |

 .ייז ייּב סָאװ ,דלָאג ןּוא רעּבליז ,ןייטש ןּוא ץלָאה ,רעטענּפָא
 ַא רעדָא ,יורפ ַא רעדזָא ,ןַאמ ַא ךייַא ןשיװצ ָאד זיא רעמָאטי |
 טנייה ּפָא ךיז טרעק ץרַאה ןייז סָאװ ,טבש ַא רעדָא ,החּפשמ |

 ;רעקלעפ ענעי ןּופ רעטעג יד ןעניד ןייג ּוצ ,טָאגרעודנּוא הוהי ןּופ

 טרעּפכּורפ סָאװ לצרָאװ ַא ךייַא ןשיוװצ ןַארַאפ זיא רעמָאט |

 ןרעה טעװ רע זַא ,ןייז טעװ סע ןּואי* ;טּומרעװ ןּוא טיורקרעטיּב
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 ןיא ןעמיר ךיז רע טעװ ,העּובש רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעוו יד
 לעװ ךיא ןעוו ,רימ ּוצ ןייז טעװ דירפ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןצרַאה ןייז
 -רעטנּוא ידּכ-ןצרַאה ןיימ ןּופ טײקטרַאּפשעגנײַא רעד ןיא ןייג
 -ןקיטשרָאד ןטימ םענייא ןיא עטרעסעװַאּב סָאד ןעגנערּבּוצ
 טָאנ ןּופ ןרָאצ רעד טרעיינ ,ןּבעגרַאפ ןלעװ טינ טָאג םיא טעוװי
 ,ןַאמ םענעי ףיוא ןענערּב לָאמסנעד טעװ סָארדרַאפ ןייז ןּוא
 ןּבירשעג טייטש סָאװ הללק עצנַאג יד ןרעיוה טעװ םיא ףיוא ןּוא
 ןּופ ןעמָאנ ןייז ןקעמסיוא טעװ טָאג ןּוא ,ְךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא
 ןופ ןוייּב םּוצ ןדײשּפָא םיא טעװ טָאג ןּואי .למיה ןרעטנּוא
 דנּוּב םעד ןּופ תוללק עלַא יװ יװַא ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא
 .הרֹוּת רעד ןּופ ךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג טייטש סָאװ
 ןלעװ סָאװ רעדניק ערעיײַא ,רוָד רעקידרעטעּפש רעד ןּואיי
 ןופ ןעמּוק טעװ סָאװ רעדמערפ רעד ןּוא ,ךייַא ךָאנ ןייטשפיוא
 ןופ ןנָאלּפ יד ןעז ןלעװ יז ןעוו-:ןגָאז ןלעװ ,דנַאל ןטײװ ַא
 סע טָאה טָאג סָאװ טימ קנערק עריא ןּוא ,דנַאל ןקיזָאדמעד
 ריא זיא ,טנערּברַאפ ,ץלַאז ןּוא לּבעװש ןַא* ;טכַאמעג קנַארק
 ַא סױרַא טוָאל יז טינ ןּוא ,טייועג טרעוװ יז טינ ;דרע עצנַאנ
 יו ױזַא ,זָארג םּוש ַא ריא ףיוא טסקַאװ סע טינ ןּוא ,גנּוצָארּפש
 ,םיִיֹובצ ןּוא ,הָמדַא ,הָרֹומַע ןּוא ,םֹודס ןּופ שינערעקרעּביא יד
 "מירג ןייז ןיא ןּוא סעּכ ןייז ןיא טרעקעגרעּביא טָאה טָאג סָאװ
 ןָאטעג טָאג טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז רעקלעפ עלַא ןלעװי-ןרָאצ
 רעסיורג רעקיזָאדרעד זיא סָאװ ?דנַאל ןקיזָאדמעד ּוצ יװַא
 ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז סָאװרַאפ :ןגָאז טעװ עמ ןּוא* ?ןרָאצמירג
 רע סָאװ ,ןרעטלע ערעייז ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ דנּוּב םעד
 דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ייז טָאה רע ןעוו ,ןסָאלשעג יז טימ טָאה
 עדמערפ טנידעג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןענעז יז ןּוא** ;םִיַרצִמ
  טינ יז ןּבָאה ײז סָאװ רעטעג ,יײז ּוצ טקובעג ךיז ןּוא ,רעטעג

 רעד ןּוא"* .טלײטעגנייַא טינ יז טָאה רֶע סָאװ ןּוא ,טנעקעג

 .רעדנַאנַאטימ ץלַא -ה .ד *

 יי ר "י.י יי, עי. 7
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 ןעגנערּב ּוצ ,דנַאל ןקיזָאדמעד ףיוא טמירגעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ !
 ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג טייטש סָאװ הללק עצנַאג יד ףיורעד |

 טימ דרע רעייז ןּופ ןסירעגסױרַא יז טָאה טָאג ןּואי .ךּוּב
 יז טָאה ןּוא ,סעּכ סיורג טימ ןּוא ,ןרָאצמירג טימ ןּוא ,הזנּור !

 .גָאט ןקיטנייה יװ יױװזַא ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןפרָאװרַאפ
 רעּבָא ,רַאה רעזדנוא טָאג ייּב ויא ענעגרָאּברַאפ סָאד**

 רעדניק ערעזדנוא רַאפ ןּוא ודנוא רַאפ זיא עטקעלּפטנַא סָאד
 .הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעוװ עלַא ןָאט ּוצ--קיּבייא ףיוא
 עלַא ריד ףיוא ןעמּוק ןלעװ סע זַא ,ןייז טעװ סע ןּואי 5

 ּבָאה ךיא סָאװ ,הללק יד ןּוא הכרּב יד ,ןכַאז עקיזָאדיד -
 יד ןשיוװצ ,ןצרַאה םּוצ ןעמענ ריד טסעוו ןּוא ,ריד רַאפ טגיײלעג
 ,ןסױטשרַאפ ןיהַא ךיד טָאה רַאה ןייד טָאג סָאװ רעקלעפ עלַא
 ןרעהוצ טסעוו ןּוא ,רַאה ןייד טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז טסעוו ןּואי
 ןּוא ּוד ,טנייה ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ץלַא יװ יװַא ,לוק ןַײז ּוצ
 רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאנ ןייד טימ ,רעדניק ענייד
 ,טפַאשנעגנַאפעג ןייד ןרעקמּוא רַאה ןייד טָאג טעװי ,לעז
 ניַא ךיד קירּוצ טעװ ןּוא ,ןעמירַאּברעד ךיד טעװ רע ןּוא
 ןיהַא ךיד טָאה רַאה ןייד טָאג סָאװ תומוא עלַא ןּופ ןעלמַאז
 ,למיה קע ןיא ןייז ןלָאז ענעסיוטשרַאּפ ענייד זַא* .טײרּפשעצ
 ןופ טעװ ןּוא ,ןעלמַאזנייַא ןטרָאד ןּופ רַאה ןייד טָאג ךיד טעװ
 ןיא ןעגנערּב ךיד טעװ רַאה ןייד טָאג ןּוא* .ןעמענ ךיד ןטרָאד
 סע טסעוװ ןּוא ,טּברַאעג ןּבָאה ןרעטלע ענייד סָאװ דנַאל םעד
 ןופ ןייִמ ןרעמ ךיד ןּוא ,ןקיטינַאּב ךיד טעװ רע ןּוא ,ןּברַא
 ,ץרַאה ןייד ןדײנשַאּב טעװ רַאה ןייד טָאג ןּוא* .ןרעטלע ענייד
 רַאה ןייד טָאג ןּבָאה ּוצ ּביל ,רעדניק ענייד ןּופ ץרַאה סָאד ןּוא
 טסלָאז ידּכ ,לעז רעצנַאז ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ
 תוללק עקיזָאדיד עלַא ןּבעג טעװ רַאה ןייד טָאג ןּואי .ןּבעל
 ךיד ןּבָאה סָאװ םיאנוָׂש ענייד ףיוא ןּוא ,טנייפ ענייד ףיוא
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 / לוָק םעד ּוצ ןרעהּוצ ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז טסעוװ ּוד ןּואי .טגָאיעג
 / .טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג ענייז עלַא ןָאט ןּוא ,טָאג ןּופ
 רעדעװטעי ןיא עפָש ַא ןּבעג ריד טעװ רַאה ןייד טָאג ןּואי
 רעד ןיא ,ּבײל ןייד ןּופ טכּורפ רעד ןיא ,טנַאה ןייד ןּופ גנּואּוט
 םּוצ דרע ןייד ןּופ טכּורפ רעד ןיא ןּוא ,המהּב ןייד ןּופ טכּורפ
 ,ןטּוג םּוצ ריד טימ ןעיירפ רעדיוװ ךיז טעװ טָאג םורָאװ ;ןטּוג
 ּוד זַא* ;ןרעטלע ענייד טימ טיירפעג ךיז טָאה רע יװ יוװַא
 ענייז ןטיה ּוצ ,רַאה ןייד טָאג ןּופ לוָק םעד ּוצ ןרעהּוצ טסעװ
 ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג ןעייטש סָאװ ןצעזעג ענייז ןּוא טָאּבעג
 רַאה ןייד טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז טסעוװ ּוד זַא ;הרֹוּת רעד ןּופ ְךּוּב
 םורָאװ* .לעז רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ
 טינ זיא סָאד ,טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג עקיזָאדסָאד
 למיה ןפיוא טינ* .טײװ ּוצ טינ זיא סָאד ןּוא ,ריד ןּופ ןליוהרַאפ
 ןפיוא ןײגפױרַא זדנּוא טעװ רעװ :ןגָאז טסלָאז ּוד זַא ,סָאד זיא
 ידּכ ,ןרעה ןזָאל ודנוא סע ןּוא ,זדנּוא רַאפ ןעמענ סע ןּוא למיה
 זַא ,סָאד זיא םי טייז רענעי ןּופ טינ ןּוא** ?ןָאט סע ןלָאז רימ
 טייז רענעי ףיוא ןײגרעּבירַא זדנוא טעװ רעװ :ןגָאז טסלָאז ּוד
 ידּכ ,ןרעה ןזָאל ודנּוא סָאד ןּוא ,זדנּוא רַאפ ןעמענ סע ןּוא ,םי
 ּוצ טרָאװ סָאד זיא טנָאנ רעיײז טרעיינ'* ?ןָאט סע ןלָאז רימ
 .ןָאט ּוצ סע ,ןצרַאה ןייד ןיא ןּוא ,ליומ ןייד ןיא ,ריד

 ןּוא ,סטּוג ןּוא ןּבעל ריד רַאפ טגײלעג טנייה ּבָאה ךיא ,עזי*
 ןּבָאה ּוצ ּביל טנייה ריד לעּפַאּב ךיא סָאװי* ,סטכעלש ןּוא טיוט
 טָאּבעג ענייז ןטיה ּוצ ןּוא ,ןגעװ ענייז ןיא ןייג ּוצ ,רַאה ןייד טָאג
 ךיז ןּוא ןּבעל טסלָאז ידּכ ,ןצעזעג ענייז ןּוא םיִקּוח ענייז ןּוא
 סָאװ דנַאל םעד ןיא ןשטנעּב ךיד לָאז רַאה ןייד טָאג ןּוא ,ןרעמ
 ךיז טעװ ץרַאה ןייד זַא רעּבָא* .ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא טסמּוק ּוד
 טריפעגּפָארַא טסעװ ןּוא ,ןרעהּוצ טינ טסעװ ןּוא ,ןרעקּפָא
 ,ןעניד יז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ּוצ ןקּוּב ךיז טסעװ ןּוא ,ןרעװ
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 ;ןייגרעטנּוא ריא טעװ ןייגרעטנּוא זַא ,ןָא טנייה ךייַא ךיא גָא*
 טסייג ּוד סָאװ דרע רעד ףיוא ןייז םימָי-ךירַאמ טינ טעװ ריא |
 ךַאמ ךיא* .ןּברַא ּוצ יז ,ןיהַא ןעמּוק ּוצ ןדרַי םעד רעּבירַא !

 ךיא ּבָאה טיוט ןּוא ןּבעל :דרע ןּוא למיה ךייַא ןגעקַא תודע טנייה
 -סיוא ּוטסלָאז םּורד ,הללק ַא ןּוא הכרּב ַא ,ךייַא רַאפ טגיילעג
 ּביל*י ;ןעמָאז ןייד ןּוא ּוד ,ןּבעל טסלָאז ידּכ ,ןּבעל סָאד ןלײװ
 ּוצ ךיז ןּוא ,לוק ןייז ּוצ ןרעהּוצּוצ ,רַאה ןייד טָאג ןּבָאה ּוצ

 -תכירַא ןייד ןּוא ןּבעל ןייד יא סָאד םורָאװ ,םיא ןָא ןטפעהַאּב !
 ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןציז ּוצ ידּכ ;םימָי
 ייֵז ,ןבקעי ּוצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע ענייד ּוצ
 .ןּבעג ּוצ

 לי
 עקיזָאדיד טדערעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג זיא השמ ןואי אל

 :טנָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא* .לארׂשי ץנַאנ ּוצ רעטרעװו
 ןעק ךיא ;טנײה ךיא ןיּב רָאי קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ןּופ ןַאמ ַא
 :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא ;ןײננײרַא ןּוא ןײגסױרַא רעמ טינ
 רע ,רַאה ןייד טָאג" .ןדרַי ןקיזָאדמעד ןײנרעּבירַא טינ טסעװ
 עקיזָאדיד ןגיליטרַאפ טעװ רע ;סױרַאפ ריד רעּבירַא טייג
 טייג רע ,ַעּושּוהי ;ןעשרי יז טסעוו ןּוא ,ריד רַאפ ןּופ רעקלעפ
 טָאג ןּוא* .טדערעג טָאה טָאג יװ יװַא ,סיורַאפ ריד רעּבירַא
 ,גֹוע ּוצ ןּוא ןֹוחיס ּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא יז ּוצ ןָאט טעװ
 -רַאפ יז טָאה רע סָאװ ,דנַאל רעייז ּוצ ןּוא ,ירֹומָא ןּופ םיכלמ יד
 טעװ ריא ןּוא ,ךייַא ּוצ ןּבעגרעּביא יז טעװ טָאג ןּוא* .טגיליט
 .ןטָאּבעג ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ טָאּבעג סָאדלַא יװ ױזַא יז ּוצ ןָאט
 טינ ךיז ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא ,טסעפ ןּוא קרַאטש טייזי
 טייג סָאװ רעד זיא רע ,רַאה ןייד טָאג םורָאװ ,יײז רַאפ ןקערש
 .ןזָאלרַאפ טינ ךיד ןּוא ןוָאלּפָא טינ ךיד טעװ רע ;ריד טיז
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 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןעּושֹוהי ןפּורעג טָאה השמ ןּואי
 ,טסעפ ןּוא קרַאטש יז :לארׂשי ץנַאנ ןּופ ןגיוא יד רַאפ טגָאזעג
 דנַאל םעד ןיא קלָאפ ןקיזָאדמעד טימ ןעמּוק טסעוו ּוד םורָאװ
 וד ןּוא ,ןּבעג ּוצ יז ןרעטלע ערעייז ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ
 טייג סָאװ רעד ויא רע ,טָאג ןּוא* .ןּברַא ןכַאמ יז סע טסעװ
 טינ ךיד טעװ רע ,ריד טימ ןייז טעװ רע ;סיױרַאפ ריד
 ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ;ןוָאלרַאפ טינ ךיד ןּוא ןוָאלּפָא
 .ןטסגנַא טינ

 טָאה ןּוא ,הרֹוּת עקיזָאדיד ןּבירשעגפיוא טָאה השמ ןּואי
 םעד ןגָארט סָאװ ,יֹול ןּופ רעדניק יד ,םינהֹּכ יד ּוצ ןּבעגעג יז
 ןוא .לארׂשי ןּופ עטסטלע עלַא ּוצ ןּוא ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא
 ,רָאי ןּביז עלַא ןּופ ףוָס םּוצ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןלױפַאּב יז טָאה השמ
 ןּופ בוט-םוִי םעד ןיא ,הטימש ןּופ רָאי םעד ןּופ טייצ רעד ןיא
 ,רַאה ןייד טָאג רַאפ ןזײװ ךיז טמּוק לארׂשי ץנַאג ןעווי* ,תוּכּוס
 ןענעייל ּוטסלָאז ,ןלײװרעדסױא טעװ רע סָאװ טרָא םעד ןיא
 למַאזי* .ןרעיױא ערעייז ןיא לארׂשי ץנַאג רַאפ הרֹוּת עקיזָאדיד
 עניילק יד ןּוא רעּבײװ יד ןּוא רענעמ יד ,קלָאפ סָאד ןייַא
 ןלָאז יז ידּכ ,ןרעױט ענייד ןיא סָאװ ןדמערפ ןייד ןּוא ,רעדניק
 טָאג רַאפ ןּבָאה ארֹומ ןּוא ,ןענרעל ןלָאז יז ידּכ ןּוא ,ןרעה
 רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעװ עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ןּוא ,רַאה רעיַא
 ןלָאז ,טסּוװעג טינ ןּבָאה סָאװ רעדניק ערעיײז ןּוא* ;הרֹוּת
 עלַא רַאה רעייַא טָאג רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ןענרעל ןּוא ,ןרעה
 רעּבירַא טייג ריא סָאװ דרע רעד ףיוא טּבעל ריא סָאװ געט
 .ןּברַא ּוצ יז ,ןיהַא ןדרַי םעד

 ןענענעג געט ענייד ,עז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא+
 - ,דעֹומ-להֹוא ןיא ךייַא טלעטש ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי ףּור ,ןּברַאטש םּוצ
 - ,ַצּושֹוהי ןּוא השמ ןעגנַאגעג ןענייז .ןלעפַאּב םיא לעװ ךיא ןּוא
 ךיז טָאה טָאג ןּוא* .דעֹומ-להֹוא ןיא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא
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 לײזנקלָאװ רעד ןּוא ,לײזנקלָאװ ַא ןיא טלעצעג ןיא ןזיװַאּב
 טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי* :טלטשעג ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןענַאטשעג זיא

 עקיזָאדסָאד ןּוא ,ןרעטלע ענייד טימ ךיז טסגײל ּוד ,עז :ןהשמ ּוצ
 'ּופ רעטעג יד ךָאנ ןױעקּפָא ךיז ןּוא ןייטשפיוא טעװ קלָאּפ
 ,ייז ןשיװצ ןיהַא טמּוק רע סָאװ דנַאל םעד ןּופ עדמערפ יד
 ךיא סָאװ דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאפ ןּוא ,ןזָאלרַאפ ךימ טעװ רע ןּוא
 ףיוא ןעמירג טעװ ןרָאצ ןיימ ןּוא* .םיא טימ ןסָאלשעג ּבָאה
 ןגרָאּברַאפ ןּוא ,ןזָאלרַאפ יז לעװ ךיא ןּוא ,גָאט םענעי ןיא םיא
 ןלעװ םיא ןּוא ,ןרעצרַאפ םּוצ ןייז טעװ רע ןּוא ,יײז ןּופ םינּפ ןיימ
 :נָאט םענעי ןיא ןגָאז טעװ רע ןּוא ,תורצ ןּוא ליפ ןזייּב ןפערט
 ןפָארטעג ךימ ןּבָאה ,רימ ןשיוװצ טינ זיא טָאג ןיימ לײװ ,רָאװרַאּפ
 ןגרָאּברַאפ ךיא לעװ ןגרָאּברַאפ ןּוא= .ןוייּב עקיזָאדיד
 טָאה רע סָאװ ןוייּב םעלַא רַאפ ,גָאט םענעי ןיא םינּפ ןיימ
 ןּוא* .רעטעג עדמערפ ּוצ טרעקעג ךיז טָאה רע זַא ,ןָאטעג
 סע ןרעל ןּוא ,גנַאזעג עקיזָאדסָאד ףיוא .ךייַא טּביירש דנּוצַא
 ידּכ ,ליומ רעייז ןיא ןײרַא סע ּוט ;לאדרׂשי ןּופ רעדניק יד סיוא
 רעדניק יד ןגעק תודע םּוצ ןייז רימ לָאז גנַאזעג עקיזָאדסָאד
 סָאװ דרע רעד ףיוא ןעגנערּב םיא לעװ ךיא זַא* .לאַרׂשי ןּופ
 ךלימ טימ טסילפ סָאװ ,ןרעטלע ערעיײז ןרָאװשענוצ ּבָאה ךיא
 טעװ ןּוא ,טעפ ןּוא טַאז ןרעװ ןּוא ןסע טעװ רע ןּוא ,קינָאה ןּוא
 ןלעװ ןּוא ,ןעניד יז ןלעװ יז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ּוצ ןרעק ךיז
 זַא ,זיא** ,דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאּפ טעװ רע ןּוא ,ןטכַארַאפ ךימ
 עקיָאדסָאד טעװ ,תורצ ןּוא ליפ ןוייּב ןפערט ןלעװ םיא
 טעװ סע םורָאװ ,תודע םּוצ םיִנּפ ןיא םיא ןפורּפָא ךיז גנַאזעג
 ךיא לײװ ;ןעמָאז ןייז ןּופ ליומ םעד ןּופ ןרעװ ןסעגרַאפ טינ
 ךיא רעדייא ךָאנ ,טנייה ךיז טיינַאּב רע יװ ,עבָט ןייז סײװ
 .ןרָאװשעגּוצ ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא טכַארּבעג םיא ּבָאה

 ןיא גנַאזעג עקיזָאדסָאד ןּבירשעגפיוא טָאה השמ ןּואי
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 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד טנרעלעגסיוא סע טָאה ןּוא ,גָאט םענעי
 טָאה ןּוא ,ןּונ ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהי ןלױפַאּב טָאה רע ןּואי
 יד ןעגנערּב טסעװ ּוד םורָאװ ,טסעפ ןּוא קרַאטש יז :טגָאזעג
 ,ןרָאװשעגּוצ יז ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק
 .ריד טימ ןייז לעװ ךיא ןּוא

 ןּביירשפיוא טקידנעעג טָאה השמ יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ,ףוָס רעיײז זיּב ,ךּוּב ַא ןיא הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעוװ יד
 ןּופ ןורָא םעד ןגָארט סָאװ םיִיול יד ןלױפַאּב השמ טָאה יױזַא*
 רעד ןּופ ְךּוּב עקיזָאדסָאד טמעני" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דנּוּב סטָאנ
 ןורָא םעד ןּופ טייז ןייּב ןגילקעװַא סע טלָאז ריא ןּוא ,הרֹוּת
 םּוצ ןייז ןטרָאד לָאז סע ןּוא ,רַאה רעײַא טָאג ןּופ דנּוּב םעד ןּופ
 טײקינעּפשרעדיװ ןייד ןעק ךיא םורָאװי .ריד ןגעק תודע
 ,ךייַא טימ ךָאנ ּבעל ךיא זַא ,טנייה ,עז ;ןקַאנ ןטרַאה ןייד ןּוא
 ךָאנ ןיוש יו ןּוא ,טָאג ןגעקַא רעקינעּפשרעדיװ ןעװעג ריא טייז
 ערעײַא ןּופ עטסטלע עלַא רימ ּוצ ןייֵא טלמַאז* ?טיוט ןיימ
 ערעײז ןיא ןדער לעװ ךיא ןּוא ,רעעופיוא ערעײַא ןּוא ,םיטבש
 דרע ןּוא למיה ןכַאמ לעװ ןּוא ,רעטרעװ עקיזָאדיד ןרעיוא
 ריא טעװ ןּברָאדרַאפ וַא סיײװ ךיא םורָאװ** .ייז ןגעק תודע
 ןרעקּפָא ךיז טעװ ריא ןּוא ,טיוט ןיימ ךָאנ ןרעװ ןּברָאדרַאפ
 טעװ ךייַא ןּוא ,ןליופַאּב ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ געוװ םעד ןּופ
 זיא סָאװ ןָאט טעװ ריא לײװ ,געט יד ןּופ ףוָס ןיא זייּב ןעשעג
 רעד טימ ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש
 .טנעה ערעײַא ןּופ גנּואּוט

 רעצנַאג רעד ןּופ ןרעיוא יד ןיא טדערעג טָאה השמ ןּוא*י
 גנַאזעג ןקיזָאדמעד ןּופ רעטרעװ יד לארׂשי ןּופ גנולמַאוניַא
 .ףוָס רעייז זיּב
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 ּוניִזֲאַה

 ,ןדער לעװ ךיא ןּוא ,ןעלמיה ריא טמענרַאפ* רֶלי
 .ליומ ןיימ ןּופ דיר יד דרע יד ןרעה לָאז ןּוא |

 ,גנונרעל ןיימ ןגער יװ ןפירט לָאז?
 ;טרָאװ ןיימ יוט יװ ןעניר לָאז
 זָארג ףיוא ןגערסג ַא יװ
 .ץכַאטײרק ףיוא ןגערײרּפש יו ןּוא
 ;ןפּור ךיא לעװ הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד םורָאװי
 .טָאג רעזדנוא ּוצ טייקסיורג טינ

 ,ץנַאג זיא קרעװ ןייז-זלעפ רעד*
 ;טכער ןענייז ןגעו ענייז עלַא לײװ
 ,טכערמוא ןָא ןּוא ,טפַאשיײרטעג ןּופ טָאג ַא
 .רע זיא קיטרַאּפטכער ןּוא טכערעג-
 !ןיינ ?גנּוּברַאדרַאפ יד םיא ןּופ זיא*
 ;רעלעפ רעד זיא סרעייז ,רעדניק ענייז
 .רוָד רעטײרדרַאפ ןּוא רעמּורק ַא
 ,ןטלעגרַאפ טָאג ױזַא ריא טליוו"
 ?קלָאפ גּולקמּוא ןּוא ןיימעג
 ?ןפַאשעג ךיד טָאה סָאװ רעטָאפ ןייד טינ רע זיא
 ?טמערופעג ןּוא טכַאמעג ךיד טָאה סָאװ--רע

 ,ןטייצרַאפ ןּופ געט יד קנעדעגי
 ,ןרָאי יד תורֹוד-רֹוד ןּופ טכַארטַאּב
 ,ןלייצרעד ריד לָאז רע ,רעטָאפ ןייד גערפ
 .ןגָאז ריד ןלָאז יז ,םינקז ענייד
 ,תומּוא יד טלײטַאּב טָאה רעטשרעּביוא רעד ןעווי
 ,ןשטנעמ ןּופ רעדניק יד טדיישעצ טָאה רע ןעװ
 ,רעקלעפ ןּופ ןקרַאמעג יד טלעטשעג רע טָאה
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 .סלארׂשי רעדניק יד ןּופ לָאצ רעד טול
 - ,קלָאפ ןייז זיא טָאג ןּופ קלח רעד םורָאװ"
 | .הלחנ ןייז ןּופ לייט רעד בקעי
 ,דנַאל-רּבדמ ןיא ןענופעג םיא טָאה רע"

 ,שינרעדליװ רעד ןּופ יָאװעג ןטסיװ ןיא ןּוא
 ,טסַאּפעגפױא םיא ,טלננירעגמורַא םיא
 .לּפַאנױא ןייז יװ טיהענּפָא םיא
 ,טסענ ןייז טקעװ רעלדָא ןַא יװ'י

 ,עגנּוי ענייז רעּביא טרעטַאלפ
 ,ייז טמענ ןּוא ןרעדעלפ ענייז טײרּפש
 --לגילפ ןייז ףיוא יז טגָארט
 ,טריפעג םיא ןײלַא הוהי טָאהיי

 .טָאג רעדמערפ ַא םיא טימ ןעװעג טינ ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןכייה יד ףיוא טצעזעג םיא טָאה רעיי

 ;דלעפ ןּופ ןטכּורפ יד ןסעגעג טָאה רע ןּוא
 ,ולעפ ןּופ קינָאה ןגיוז טכַאמעג םיא טָאה רע ןּוא
 ;ןייטשלויק ןּופ לייא ןּוא
 ,ףָאש ןּופ ךלימ ןּוא ,רעדניר ןּופ טנַאמשי+

 ,רעמעל ןּופ סטעפ טימ
 ,קעּב ןּוא ןשּב ןּופ סרעדיװ ןּוא
 ;ץײװ ןּופ סטעפנרינ טימ
 .ןײוװ ןקימיוש ּוטסקנירט טּולּבנּביױרט ןּופ ןּוא

 --טעקירּבעג טָאה ןּוא ןרָאװעג טעפ זיא ןּורּושי ןּואי*
 ;ןרָאװעג ּבָארג טסיּב ,קיד טסיּב ,טעפ טסיּב
 .,ןפַאשַאּב םיא טָאה סָאװ טָאג טזָאלרַאפ טָאה רע ןּוא
 .ףליה ןייז ןּופ ולעפ םעד טדנעשעג ןּוא

 ,רעטעגדמערפ טימ טנרעצרעד םיא ןּבָאה ייזי*
 .טרעזייּברעד םיא ןטייקידרעװמּוא טימ
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 ,רעטעגמּוא ,םידש ּוצ טכַאלשעג ןּבָאה ייויי
 ,טנעקעג טינ ייז ןּבָאה יז סָאװ רעטעג
 ׂ ,ענעמוקעג טשרָאקָא עיינ
 .טכרָאפעג טינ יז רַאפ ךיז ןּבָאה ןרעטלע ערעײַא סָאװ

 ,טכַאדעג טינ ּוטסָאה ןרָאּבעג ךיד טָאה סָאװ ולעפ םעד ןָאי*
 .טַאהעג ךיד טָאה סָאװ טָאג םעד ןסעגרַאפ ןּוא

 ,טכַארַאפ טָאה ןּוא ןעזעג טָאה הוהי ןּואי*
 .רעטכעט ענייז ןּוא ןיז ענייז ןּופ גנונערעצרעד רעד רעּביא
 .ייז ןּופ םינּפ ןיימ ןגרָאּברַאפ לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא"

 :ףוָס רעײז ןייז טעװ סָאװ ןעז לעװ ךיא
 ,ייז ןענייז רוד רעטרעקרַאפ ַא םורָאװ
 .ייז ןיא טפַאשיירט ןָא רעדניק

 ,טָאגמּוא ןַא טימ טנרעצרעד ךימ ןּבָאה ייז'י
 ,ןטייקיטשינ ערעייז טימ טרעזייּברעד ךימ
 ,קלָאפמּוא ןַא טימ ןענערעצרעד יז לעװ ךיא ןּוא
 .ןרעזייּברעד יז ךיא לעװ המּוא רעניימעג ַא טימ
 ,זָאנ ןיימ ןיא ןדנּוצעגנָא זיא רעייפ ַא םורָאװײ

 ,דרערעטנּוא רעפיט רעד זיּב טנערּב סע ןּוא
 ,סקעװעג ריא טימ דרע יד טרעצרַאפ ןּוא
 .גרעּב יד ןּופ ןטסעפטנורג יד טמַאלפעצ ןּוא
 ,ןוייּב ייז ףיוא ןזָאלסױא לעװ ךיאי

 יז ףיוא ןדנעלרַאפ ןלייפ עניימ לעװ ךיא
 ,ץיה ןּופ גנורעצ ןּוא ,רעגנּוה ןּופ גנּורַאד*

 ;טסעּפ ערעטיּב ןּוא
 ,ייז ףיוא ןקיש ךיא לעװ תויח ןּופ ןָאצ םעד ןּוא
 .סרעכירקּביוטש יד ןּופ טפיג טימ
 ,דרעװש יד ןעמענקעװַא טעװ ןסיורד**

 ;המיא יד ןרעמַאק יד ןיא ןּוא
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 ,לדיימ יד יא רּוחֹּב םעד יא
 .ןַאמ ןעָארגזײרג ןטימ ןקידעגיוװ םעד

 ,ןדנעלרַאפ יז לעװ ךיא :טגָאזעג טלָאװ ךיא**
 ;רָכֵז רעייז ןשטנעמ ןּופ ןגיליטרַאפ לעװ ךיא
 ,גנונערעצרעד סאנוׂש םעד טינ טכרָאפ ךיא ןעווי

 ;שלַאפ ןגיילסיוא טינ ןלָאז טנייפ ערעייז
 ,ןּביוהרעד זיא טנַאה רעודנּוא :ןגָאז טינ
 .ןָאטעג גנידצלַא סָאד טָאה הוהי טינ ןּוא

 ,ייו ןענייז טָארַאּב ןָא קלָאפ ַא םורָאװ'י
 .ייז ןיא טײקידנַאטשרַאפ ןייק ָאטינ ןּוא

 ,טכַארטַאּב סָאד יז ןטלָאװ ,ןעװעג גּולק ןטלָאװ יז זַא*י
 :ףוָס רעייז טרעלקַאּב ןטלָאװ יז

 ,טנזיוט ןגָאי רענייא ןעק יוויי
 ,טנויוט ןעצ ןּביײרטרַאפ ייווצ ןּוא
 ,ןּבעגעגרעּביא יז טָאה ולעפ רעיײז טינ ןעוו
 ?טרעפטנעעגרעּביא יז טָאה הוהי ןּוא
 ;ולעפ רעייז זיא ולעפ רעודנּוא יװ טינ םורָאװ*

 .ןדײשטנַא םיאנוָׂש ערעודנוא ןגעמ ןּוא
 ,קָאטשנײװ רעייז זיא םֹודס ןּופ קָאטשנײװ ןּופ םורָאװיי

 ;הָרֹומַע ןּופ רעדלעפ יד ןּופ ןּוא
 ,טפינ ןּופ ןּביױרט ןענייז ןּביױרט ערעיײז
 .ייז ייּב ןענייז ךַאלגננעה ערעטיּב
 ,ןיײװ רעייז זיא ןעגנַאלש ןּופ םס:*

 .טפיגרעטָאנרעּפיּפ קידמירַאּברעדמּוא ןּוא

 ,רימ ייּב ןטלַאהַאּב זיא סָאד ,רָאװרַאפ-*
 ;ןרעמַאקצַאש עניימ ןיא טעמתחרַאפ
 גנּולָאצַאּב ןּוא המקנ טלַאה ךיא**
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 ;ןשטילגסיוא ךיז טעװ סּופ רעייז ןעוו טייצ רעד רַאפ
 ,ךָארּב רעייז ןּופ גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװ
 .ייז רַאפ טײרּבעגנָא זיא סָאװ טמּוק קילײא ןּוא
 ,קלָאפ ןייז רַאפ ןעמעננָא ךיז טעװ טָאג םורָאװ*

 ,ןעמירַאּברעד ךיז טכענק ענייז ףיוא ןּוא
 ,טפַארק יד זיא ןעגנַאגעגסױא זַא טעז רע ןעוו
 ;ָאטינ ויא שטנעמרעטומ ןייק ןּוא
 ,רעטעג ערעיײז ןענייז ּוװ :טגָאז עמ ןואיי

 ?םיא ןיא טצישעג ךיז ןּבָאה יז סָאװ זלעפ רעד
 ,ןסעגעג רעפּפָאטכַאלש ערעייז ןּופ סטעפ סָאד ןּבָאה סָאװ'*

 ?רעפּפָאסיג רעייז ןּופ ןייוו םעד ןעקנורטעג
 - ;ןפלעה ךייַא ןּוא ןייטשפיוא יז ןלָאז
 .שינעגרָאּברַאפ ַא ְךייַא רעּביא ןייז רע לָאז

 ,סָאד ןיּב ךיא ,ךיא זַא דנּוצַא טעז"
 ;רימ טימ טָאג ןייק ָאטינ ןּוא
 ,קידעּבעל ךַאמ ןּוא טיט ךיא
 ,לייה ךיא ןּוא דנּוװרַאּפ ךיא
 .ןייז ליצמ לָאז רעװ ָאטינ זיא טנַאה ןיימ ןּופ ןּוא
 ,טנַאה ןיימ למיה םּוצ ּביײה ךיא םורָאװ=

 ,קיּבייא ּבעל ךיא יװ ױזַא :נָאז ןּוא
 ,דרעווש ןיימ ןּופ ץילּב םעד ףרַאש ךיא ןעוו+י

 ,ןעמענ ךיז טּפשמ םּוצ טעװ טנַאה ןיימ ןּוא
 ,טנייפ עניימ ּוצ המקנ ןרעקמּוא ךיא לעװ
 .ןלָאצַאּב ךיא לעװ םיאנוָׂש עניימ ןּוא
 ,טּולּב טימ ןלייפ עניימ ןרוּכישנָא לעװ ךיאי*

 -שיילפ טימ ןסענָא ךיז טעװ דרעווש ןַײמ ןּוא
 ,ענעגנַאפעג ןּוא ענעגָאלשרעד ןּופ טּולּב טימ
 .טנייפ םעד ןּופ ּפעק עקירָאהגנַאל יד טימ
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 ,קלָאפ ןייז ,תומּוא ריא ,טנניזַאּב**
 ,ןייז םקֹונ ךיז רע טעװ טכענק ענייז ןּופ טּולּב ןרַאפ םורָאװ
 ,טנייפ ענייז ּוצ ןרעקמּוא רע טעװ המקנ ןּוא
 - ,קלָאפ ןייז ןּוא דנַאל ןייז ןקיטיגרַאפ ןּוא

 רעטרעװ עלַא טדערעג טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא השמ ןּוא*
 ַעּושֹוהְי ןּוא רע ,קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא גנַאזעג ןקיזָאדמעד ןּופ
 עלַא ןדער טקידנעעג טָאה השמ יװ ןּוא* .ןּונ ןּופ ןּוז רעד
 :טנָאועג יז ּוצ רע טָאה** ,לארׂשי ץנַאג ּוצ רעטרעװ עקיזָאדיד
 ךייַא גָאז ךיא סָאװ רעטרעװ עלַא ּוצ ץרַאה רעיא ּוצ טנייל
 ּוצ ,רעדניק ערעיײַא ּוצ ןלעפַאּב יז טלָאז ריא זַא ,ןָא טנייה
 םורָאװ* .הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעװ עלַא ןָאט ּוצ ןטיה
 זיא סָאד טרעיינ ,ךייַא רַאפ דיײרעג לה ַא טינ זיא סָאד
 -ךירֲאמ ריא טעװ ךַאז רעקיזָאדרעד ךרּוד ןּוא ,ןּבעל רעיײַא
 םעד רעּבירַא ןיהַא טייג ריא סָאװ דרע רעד ףיוא ןייז םיִמָי
 .ןּברַא ּוצ יז ,ןדררַי

 גָאט םענענייא ןקיזָאדמעד ןיא טדערעג טָאה טָאג ןּוא*
 ,םירָבַע גרַאּב ןקיזָאדמעד ּוצ ףױרַא ייג"" :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ
 ןּוא ,ֹוחירי ןגעקַא סָאװ ,בָאֹומ דנַאל ןיא סָאװ ֹובנ גרַאּב םעד
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ּביג ךיא סָאװ ְןַעַנּכ דנַאל סָאד ןָא קּוק
 ּוד סָאװ גרַאּב םעד ףיוא ּברַאטש ןּוא*" .םּוטנגייא ןַא רַאפ
 יױװַא ,קלָאפ ןייד ּוצ טלמַאזעננייא רעװ ןּוא ,ףױרַא ןיהַא טסייג
 זיא ןּוא ,רֹוה גרַאּב ןפיוא ןּברָאטשעג זיא ןרהַא רעדּורּב ןייד יװ
 טָאה ריא סָאװרַאפ*י .קלָאפ ןייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייַא
 רעסַאװ םייּב ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ רימ ןָא טשלעפעג
 טינ ךימ טָאה ריא סָאװרַאפ ,ןִצ רּבדמ ןיא ,ׁשֶדְק-תַבירמ ןּופ
 ןטײװ רעד ןּופ רָאנ** .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ טקילײהעג
 םעד ןיא ,טינ ּוטסעװ ןיהַא ןעמּוק רעּבָא ,דנַאל סָאד ןעז ּוטסעװ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ּבינ ךיא סָאװ דנַאל
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 הָכָרְּבַה תאְֹו
 ןַאמ רעכַאלטעג רעד השמ סָאװ הכרּב יד זיא סָאד ןּוא ןֶלו

 .טיוט ןייז רַאפ לארׂשי ןּופ רעדניק יד טשטנעּבעג טָאה =
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא

 ,ןעמּוקעג יַניס ןּופ זיא טָאג
 ;ייז ףיוא ריִעֵׂש ןּופ טניישעגפיוא ןּוא
 ,ןָרָאּפ גרַאּב ןּופ טלַארטשעגסױרַא טָאה רע
 ,ןטנויוטנעצ עקילײה יד ןּופ ןעמּוקעג ןּוא
 ,ייז רַאפ ץעזעג קידרעייפ ַא טנַאה רעטכער ןייז ןיא
 ,םיטבש יד ןּופ רעּבָאהּביל ּוד ,ָאי*
 ;טנַאה ןייד ייּב ןענייז עקילײה ערעייז עלַא
 ,סיפ ענד ּוצ ןניל יז ןּוא
 .דייר ענייד ףיוא ןעמענ יז
 ,ןליױפַאּב השמ זדנּוא טָאה הרֹוּת ַא*
 ."בקעי ןּופ גנּולמַאזנייא רעד רַאפ השּורי ַא
 ,ןּורּושי ןיא ןעװעג זיא ךלמ ַא ןּואי
 ,טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה קלָאפ ןּופ ּפעק יד ןעוו
 .לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא םענייא ןיא

 ,ןּברַאטש טינ ןּוא ןבואר לָאז ןּבעלי
 .עטליײצעג ןייז טינ ןלָאז ןשטנעמ ענייז ןּוא

 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ;הדּוהי ףיוא סָאד ןּואי
 ,הדּוהי ןּופ לוק םעד ,טָאג ,ּוצ רעה
 ;ןעגנערּב םיא ּוטסלָאז קלָאפ ןייז ּוצ ןּוא
 ,ןטיירטש םיא רַאפ ןלָאז טנעה ענייז
 .ןייז ּוטסלָאז טנייפ ענייז ןּופ ףליה ַא ןּוא

 :טגָאזעג רע טָאה יוֵל ףיוא ןּוא*

 ,ןַאמ ןעמּורפ ןייד ּוצ םימּוּתו-םירּוא ענייד
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 ,טוורּפעג הָסֵמ ןיא םיא טסָאה ּוד סָאװ
 ;הָבירמ ןּופ.רעסַאװ ןרַאפ טפָארטשעג םיא
 ;רעטּומ ןייז ףיוא ןּוא רעטָאפ ןייז ףיוא טנָאזעג טָאה סָאװי
 ;ןעזעג טינ יז ּבָאה ךיא
 ,טנעקרעד טינ רעדירּב ענייז טָאה ןּוא
 ;ןסיװ טלָאװעג טינ רעדניק ענייז ןּוא
 ,טרָאװ ןייד טיהעג ןּבָאה יז םורָאװ
 -  .ןטלַאהעג ייז ןּבָאה דנוּב ןייד ןּוא

 ,ןבקעי ןצעזעג ענייד ןענרעל ייזיי
 ;ןלארׂשי הרֹוּת ןייד ןּוא
 ,זָאנ ןייד ןיא ךיורייוו ןעּוט יז
 - .חּבומ ןייד ףיוא רעפּפָאצנַאג ןּוא
 ,געמרַאפ ןייז ,טָאג ,שטנעּבי*

 ;ןקיליװַאּב וטסלָאז טנעה ענייז ןּופ קרעוו סָאד ןּוא
 ,טנייפ ענייז ןּופ ןדנעל יד קַאהעצ
 .ןייטשפיוא טינ ןלָאז םיאנוָׂש ענייז זַא

 :טנָאזעג רע טָאה ןימינּב ףיוא:*
 טָאג ןּופ רעטּבילַאּב רעד
 ;טײקרעכיז ןיא םיא ייּב ןעּור טעװ
 ,גָאט ןצנַאג ַא םיא טמערישַאּב רע
 .ןעּור רע טּוט ןעלסקַא ענייז ןשיװצ ןּוא

 :טנָאזעג רע טָאה ףסֹוי ףיוא ןּוא*
 ,ןייז דנַאל ןייז לָאז טָאג ןּופ טשטנעּבעג
 ,יוט טימ ,למיה ןּופ ןטסרעייט ןטימ
 '  ;ןטנוא טרעיוה סָאװ םוָהּת ןטימ ןּוא

 ,ןּוז ןּופ ןטכּורפ עטסרעייט טימ ןּוא;*
 ;הנבל ןּופ סקעװעג ןטסרעייט טימ ןּוא
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 ,גרעּב עטלַא יד ןּופ ןטסעּב ןטימ ןּואי*
 ;ןכײה עקיּביײא יד ןּופ ןטסרעייט ןטימ ןּוא
 ,טייקלּופ ריא ןּוא דרע רעד ןּופ ןטסרעייט ןטימ ןּואי

 ."טּורעג ןרָאד ןיא טָאה סָאװ םעד ןּופ גנוקיליװַאּב ןּוא
 ,ףסוי ןּופ ּפָאק ןפיוא ןעמּוק סע לָאז
 .רעדירּב ענייז ןּופ טשריפ םעד ןּופ ּפָאק ץיּפש ןפיוא ןּוא

 ,טכַארּפ טָאה רע ,סקָא רענערָאּבעגטשרע ןייזיי
 ;רענרעה ענייז ןענייז ריטלזיוו ַא ןּופ רענרעה ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןסיוטש רע טעװ יז טינ
 ;רעדנַאנַאטימ דרע רעד ןּופ ןקע יד
 ,םירפא ןּופ ןטנזיוטנעצ יד ןענייז סָאד ןּוא
 .השנמ ןּופ ןטנזיוט יד ןענייז סָאד ןּוא

 :טגָאזעג רע טָאה ןּולּובז ףיוא ןּואי
 ,ןײגסױרַא ןייד ייּב ,ןּולּוּבז ,ךיז יירפ
 .ןטלעצעג ענייד ןיא ,רָכָׂשֹׂשִי ןּוא
 ,גרַאּב ןפיוא ןפערט ךיז ןלעװ רעקלעפיי

 ;טײקיטכערעג ןּופ רעפּפָאטכַאלש ןטכַאלש יז ןלעװ טרָאד
 ,ןגיוז יז ןלעװ ןעמי ןּופ עפָש יד םורָאװ
 .דמַאז ןּופ תורצֹוא ענעגרָאּברַאפ יד ןּוא

 :טנָאזעג רע טָאה דָג ףיוא ןּואיי
 !דֶנ טרעטיירּברעד סָאװ רעד טּביױלעג
 ,רע טּור עטניּבײל ַא יװ ױזַא
 .ןּברַאש םעד ןּוא םערָא םעד טקּוצרַאפ ןּוא

 ,ךיז רַאפ עטשרע סָאד טקוקעגסיוא טָאה רע ןּואיי
 ,ןטלַאהַאּב רעשרעה ַא רַאפ קלח רעד זיא טרָאד לײװ
 ;קלָאפ ןרַאפ סיורַאפ ןעמּוקעג זיא רע רעּבָא
 ,ןָאטעג רע טָאה טָאג ןּופ טייקיטכערעג יד

 .4-2 ,ג תומש עז *
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 .לארׂשי טימ םענייא ןיא ,םיטּפשמ עץנייז ןּוא

 :טגָאזעג רע טָאה ןֶד ףיוא ןּוא**
 ,ּביל רעגנּוי ַא זיא ןֶד
 .סױרַא ןֶשָּב ןּופ טגנירּפש רע

 :טנָאזעג רע טָאה ילּתפנ ףיוא ןּוא*
 ,גנּוקיליװַאּב טימ טַאז ,ילּתפנ
 ,טָאג ןּופ הכרּב רעד טימ לּופ ןּוא
 !ןּברַא ּוט םורָד םעד ןּוא םי םעד

 :טנָאזעג רע טָאה רשֶא ףיוא ןּואיי
 ,רשֶא ןייז לָאז ןיז עלַא ןּופ רעטשטנעּבעג
 ,רעדירּב ענייז ייּב ןייז רע לָאז טּבילַאּב
 .סּופ ןייז לייא ןיא ןדָאּב ןּוא
 ,ןעלגיר ענייד רעּפּוק ןּוא ןזייַא*

 .טײקרַאטש ןייד געט ענייד יו ןּוא

 ;ןּורושי ,טָאג יװ ַאזַא ָאטינ*
 ,ףליה ּוצ ריד ןעלמיה יד ףיוא טיר רע
 .ןקלָאװ יד ףיוא טייקסיורג ןייז ןיא ןּוא

 ,טָאג רעקיּבייא רעד זיא גנּוצישַאּב ַאיי
 .סמערָא עקידנעטש רע זיא ןטנוא ןּוא
 ,ריד רַאפ ןּופ טנייפ םעד ןּבירטרַאפ טָאה רע ןּוא
 !גיליטרַאפ :ןסייהעג ןּוא
 ,טייקרעכיז ןיא טּור לארׂשי ןּואי

 ,בקעי ןּופ לַאװק רעד--טרעדנוועגּפָא
 ;ןייװ ןּוא האּובּת ןּופ דנַאל ַא ןיא
 .יוט ןפירט ןעלמיה ענייז ןּוא
 ?ןכיײלג ןייד יא רעװ ,לארׂשי ,ריד ליֹווי
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 -טָאג ךרּוד ןפלָאהעג קלָאפ ַא
 ,ףליה ןייד ןּופ דליש םעד
 !טייקסיורג ןייד ןּופ דרעווש יד יא סָאװ םעד ןּוא

 ,ריד רַאפ ןײגנייַא ןלעװ טנייפ ענייד ןּוא =
 .ןטערט ןכייה ערעייז ףיוא טסעוו ּוד ןּוא

 בָאֹומ ןּופ ןענױלּפ יד ןּופ ןעננַאגענפױרַא זיא השמ ןּואי דל
 ;ֹוחירי ןגעקַא סָאװ הָנסְּפ ץיּפש ןפיוא ,ֹובנ גרַאּב םּוצ

 ןוא" ;ןָד זיּב דָעֹלִג דנַאל עצנַאג סָאד ןזיװעג םיא טָאה טָאג ןּוא
 עצנַאג סָאד ןּוא ,השנמ ןּוא םירפא דנַאל סָאד ןּוא ,ילּתפנ ץנַאג
 ןּוא ,םורָד םעד ןּוא* .םי ןטשרעטניה םעד זיּב הדּוהי דנַאל
 -לטייט ןּופ טָאטש רעד ,ֹוחירי ןּופ לָאט םעד ,טנגעג זךדרַינ יד
 זיא סָאד :טנָאועג םיא ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .רֵעֹוצ זיּב ,רעמיוּב
 ,ןקחצי ּוצ ;ןעמהרבַא ּוצ ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל סָאד
 .ןּבעג סע ךיא לעװ ןעמָאז ןייד ּוצ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןבקעי ּוצ ןּוא
 -רעּבירַא ןיהַא רעּבָא ,ןגיוא ענייד טימ ןעז טזָאלעג ךיד ּבָאה ךיא
 .טינ ּוטסעװ ןעמּוק

 ,ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא טָאג ןּופ טכענק רעד השמ ןּואי
 םיא טָאה עמ ןּוא* .טָאג ןּופ ליומ םעד טול ,בָאֹומ דנַאל ןיא!
 ןייק ןּוא ;רֹועְּפ-תיִּב ןנעקַא ,בָאֹומ דנַאל ןיא ,לָאט ןיא ןּבָארנַאּב
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב רבק ןייז טינ סיײװ שטנעמ
 ,טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ןעװעג זיא השמ ןּואי = |
 ןייז ןּוא ,לקנוט ןעװעג טינ זיא גיוא ןייז ;ןּברָאטשעג זיא רע ןעװ
 .קעװַא טינ זיא טייקשירפ

 יד ןיא ןהשמ טנײװַאּב ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי = |
 ןייװעגרעיורט ןּופ געט יד ויּב ,געט קיסיירד בָאֹומ ןּופ ןעניולּפ
 .טקידנעעג ךיז ןּבָאה ןהׁשֹמ ךָאנ

 טסייג םעד טימ לּופ ןעװעג זיא ןונ ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהי ןּואי
 ןּוא ;טנעה ענייז טיא ףיוא טנעלעגנָא טָאה השמ ליײװ ,המכח ןּופ
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 - ןּבָאה ןּוא ,םיא ּוצ טרעהענּוצ ךיז ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד
 : .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװזַא ןָאטעג

  איבנ ַאוַא ךָאנ לארׂשי ןיא ןענַאטשעגפיוא טינ זיא סע ןּוא"
  ;םינָּפ לֶא םינָּפ םיא ּוצ טנעקרעד ךיז טָאה טָאג סָאװ ,השמ יװ
 . ןָאט טקישעג םיא טָאה טָאג סָאװ רעדנּוװ ןּוא סנכייצ עלַא ןיאי'
 . ּוצ ןּוא ,טכענק ענייז עלַא ּוצ ןּוא ,ןהערַּפ ּוצ ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא
  ןיא ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש רעדלַא ןיא ןּוא* ;דנַאל ןצנַאג ןייז
 - רַאפ ןויװַאּב טָאה השמ סָאװ ,טייקיטכרָאפ רעסיורג רעדלַא
 .לארׂשי ץנַאג ןּופ ןגיוא יד



 ץושוהי



 וו חי ןימינּב ןּופ ןצענערג יד

 1 טי ןועמש ןּופ ןצענערג יד

 10 טי ןּולּובז ןּופ ןצענערג יד

 ו7 טי רֶכָׁשׁשִי ןּופ ןצענערג יד

 24 טי רשֶא ןּופ ןצענערג יד

 32 טי ילּתפנ ןּופ ןצענערג יד

 40 טי ןֶד ןּופ ןצענערג יד

 49 טי -הלחנ ַא ןַעּוׁשֹוהְי ןּביג לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 5 (טלקמ-ירע) גנּונירטנַא ןּופ טעטש יד

 1 אכ םיִיַול יד ןּופ טעטש יד

 1 בכ ןדריטײז רענעי ןּופ םיטבש יד םײהַא טקיש ַעּושֹוהְי

 ףיוא ןלעטש השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןּוא ,דָנ ,ןבּואר
 9 בכ ןד רַי םייּב חַּבִמ ַא

 { קלָאפ סָאד טנרָאװ ַעּוׁשֹוהְי

 ןרּכ טָאג טימ דנּוּב רעד

 29 דכ טיוט סרֶוֶעלָא .רענייּב ספסֹוי .טּברַאטש ַצּוׁשֹוהי



 ַעּוׁשֹוהְי

 טכענק םעד השמ ןּופ טוט םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי א
 םעד ,ןּונ ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה ,טָאג ןּופ

 זיא טכענק ןיימ השמי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ןּופ רענידַאּב
 ןקיזָאדמעד רעּבירַא יג ןּוא ,ףיוא ייטש דנּוצַא ןּוא ;ןּברָאטשעג
 סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,קלָאפ עצנַאג עקיזָאדסָאד ןּוא ּוד ,ןדרַי
 סָאװ טרָא רעדעװטעי* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד--ייז ּביג ךיא
 םיא ְךייַא ךיא ּבָאה ,ןטערט ףיורעד טעװ טירטסּופ רעיײַא
 ,רּבדמ םעד ןּופ* .ןהשמ ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,ןּבעגעג
 ,תֶרּפ ךייט םעד ,ךייט ןסיורג ןויּב ןּוא ,ןֹונָּבל ןקיזָאדמעד ןּוא
 נואנּוזּוצ ,לודְנַהדםַי ןזיּב ןּוא ,םיּתִח יד ןּופ דנַאל עצנַאג סָאד
 ןַײטשַאּב טינטעוו רענייק .קרַאמעג רעיײַא ןייז טעװ,גנַאגרעט
 טימ ןעװעג ןיּב ךיא יװ יױװַא ;ןּבעל ןייד ןּופ געט עלַא ריד רַאפ
 ןּוא ןוָאלּפָא טינ ךיד לעװ ךיא ;ריד טימ ןייז ךיא לעװ ,ןהשמ
 טסעװ ּוד םורָאװ ,טסעפ ןּוא קרַאטש יז" .ןזָאלרַאפ טינ ךיד
 ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןכַאמ קלָאפ עקיזָאדסָאד
 קרַאטש רעייז יז רָאני .ןּבעג ּוצ יז ןרעטלע ערעײז ןרָאװשעג
 סָאװ הרֹוּת עצנַאג עקיזָאדיד יװ ױזַא ןָאט ּוצ ןטיה ּוצ טסעפ ןּוא
 טינ ןופרעד טסלָאז ;ןלױפַאּב ריד טָאה טכענק ןיימ השמ
 םּוטעמּוא ןקילנַאּב טסלָאז ידּכ ,סקניל רעדָא סטכער ןרעקּפָא
 ךיז לָאז הרֹוּת רעד ןּופ ךּוּב עקיזָאדסָאד" .ןייג טסעװ ּוד ּוװַא
 גָאט ןּופרעד ןטכַארט טסלָאז ןּוא ,ליומ ןייד ןּופ ןָאטּפָא טינ
 טייטש סָאװ ץלַא יװ יװזַא ןָאט ּוצ ןטיה טסלָאז ידּכ ,טכַאנ ןּוא
 ענייד ןיא ןייז חילצמ ּוטסעװ לָאמסנעד םורָאװ ;ןירעד ןּבירשעג
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 ָאז ךיא ,רָאװרַאפ" .ןקילנַאּב וטסעװ לָאמסנעד ןּוא ,ןגעוװ
 טינ ןּוא ןטכרָאּפ טינ טסלָאז ,טסעפ ןּוא קרַאטש יז :ןָא ריד
 ּוד ּוװַא םּוטעמּוא ריד טימ זיא טָאג ןייד הוהי םורָאװ ,ןטסגנַא
 .ןייג טסעוו

 ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןּופ רעעופיוא יד ןלױפַאּב ַעּוׁשֹוהְי טָאהי*
 ,קלָאפ םעד טלעּפַאּב ןּוא ,רעגַאל ןיא ךרּוד טייג :ןגָאז
 םּורַא געט ירד ןיא םורָאװ ,גנורעצ ןָא ךייַא טיירג :ןנָאז ּוצ יװַא
 דנַאל סָאד ןּברַא ןעמּוק ּוצ ,ןדרַי ןקיזָאדמעד רעּבירַא ריא טיינ
 .ןּברַא ּוצ סע ,ְךייַא טיג טָאג רעייַא הוהי סָאװ

 טבש ןּבלַאה םּוצ ןּוא ,םידָנ יד ּוצ ןּוא ,םינֵבּואר יד ּוצ ןּוא
 ךַאז יד טקנעדעג* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה ,הָשַנמ
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב ךייַא טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ סָאװ
 עקיזָאדסָאד ןּבעג ךייַא טעװ ןּוא ,ךייַא טּורַאּב טָאנ רעײַא הוהי
 ןוא ,רעדניק עניילק ערעײַא ,רעּבײװ ערעיײַא ןלָאז* .דנַאל
 ןּבעגעג ךייַא טָאה השמ סָאװ דנַאל םעד ןיא ןּבײלּב ,יפ ערעייַא
 טלָאז ,םירֹוּביג עשידלעה עלַא ,ריא ןּוא ,ןדרַי טייז רעד ףיוא
 ןּוא ,רעדירּב ערעיַא רַאפ סיורַאפ עטנפָאװַאּב ןיײגרעּבירַא
 רעדירּב ערעײַא ןעורַאּב טעװ טָאג ןענַאװ זיּב* .ןפלעה יז
 טָאג סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןלעװ יז ךיוא ןּוא ,ךייַא יװ ױזַא
 םעד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ריא טעװ לָאמסנעד .יײז טיג רַאה רעייַא
 רעד השמ סָאװ-ןּברַא סע טעװ ןּוא ,גנּוּברַא רעייַא ןּופ דנַאל
 -נּוז ּוצ ,ןדרַי טייז רעד ףיוא ןּבעגעג ךייַא טָאה טָאג ןּופ טכענק
 .גנַאנפיוא

 סָאװ ץלַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןעּוׁשֹוהי טרעפטנעעג יז ןּבָאה**
 ּוװַא םּוטעמּוא ןּוא ,ןָאט רימ ןלעװ ,ןלױפַאּב ודנּוא טסָאה ּוד
 ןּבָאה רימ יװ יונעג* .ןייג רימ ןלעװ ,ןקיש זדנּוא טסעװ ּוד
 רָאנ לָאז ;ריד ּוצ ןרעהּוצ רימ ןלעװ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טרעהעגוצ
 .ןהשמ טימ ןעװעג זיא רע יװ ױזַא ,ריד טימ ןייז טָאג ןייד הוהי
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 ןּוא ,ליומ ןַײד ןקינעּפשרעדיװ טעװ סָאװ ןַאמ רעכַאלטיאז*
 טסעװ ּוד סָאװ ץלַא טול ,רעטרעװ ענייד ןרעהּוצ טינ טעװ
 .טסעפ ןּוא קרַאטש יז רָאנ ;ןרעװ טייטעג לָאז ,ןלעּפַאּב םיא

 ײװצ םיטִש ןּופ טקישעג טָאה ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהי ןּוא -
 טעז טייג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טייהרעליטש סרעקוקסױא ןשטנעמ

 ןיא ןעמוקעג ןענייז ןּוא ,ןעגנַאגעג יז ןענייז .ֹוחירי ןּוא ,דנַאל סָאד
 ןּוא ,בָחָר ןעװעג זיא ןעמָאנ ריא סָאװ הנֹוז ַא יורפ ַא ןּופ זיוה
 ךלמ םעד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא* .טנײלעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה
 יד רעהַא ןעמּוקעג ןענייז ןשטנעמ ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ֹוחירי ןּופ
 .דנַאל סָאד ןשרָאפּוצסױא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טכַאנ
 ּביג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןבָחָר ּוצ טקישעג ֹוחירי ןּופ ךלמ רעד טָאהי
 ןענייז סָאװ יד ,ריד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד סױרַא
 דנַאל עצנַאג סָאד ןשרָאפּוצסױא םורָאװ ,זיוה ןייד ןיא ןעמּוקעג
 ,ןשטנעמ ייווצ יד ןעמּונעג טָאה יורפ יד ןּוא*-.ןעמוקעג יז ןענייז
 ןשטנעמ יד ,ָאי :טגָאזעג טָאה יז ןּוא--.ןטלַאהַאּב יז טָאה ןּוא
 ןענַאװ ןּופ טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא רעּבָא ,רימ ּוצ ןעמוקעג ןענייז
 ןסילשרַאפ טלָאזעג טָאה עמ יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* ;ןענייז יז
 ןשטנעמ יד ןענייז יױזַא ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא סע זַא ,רעױט םעד
 ;ןעגנַאנעג ןענייז ןשטנעמ יד ןיהּוװ טינ סיײװ ךיא ;ןעגנַאגעגסױרַא
 .ןגָאינָא יז טעװ ריא םורָאװ ,ךיג ףיוא ךָאנ יז טנָאי

 ןּוא ,ךַאד ןפיוא טריפענפיורַא טַאהעג ייז טָאה יז רעּבָא*
 -סיוא ןעװעג ןענײז סָאװ ךַאלקעטשסקַאלפ ןיא ןטלַאהַאּב יז
 ײז ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא .ךַאד ןפיוא ריא ייּב טגיילעג
 םעד ןּוא ;ןרָאפרעּביא יד ּוצ ,ןדרַי ןּופ געוו ןפיוא טגָאיעגכָאנ
 -סורַא ןענייז סע יװ םעדכָאנ ןסָאלשרַאפ ןעמ טָאה רעיוט
 .טגָאיעגכָאנ יז ןּבָאה סָאװ יד ןעגנַאנעג

 וצ ןעגנַאגעגפױרַא יז זיא ,טניילעג ךיז ןּבָאה יז רעדייא ןּוא*
 זַא ,סײװ ךיא :ןשטנעמ יד ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּוא' ,ךַאד ןפיוא ײז
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 זיא המיא רעיא וַא ןּוא ,דנַאל סָאד ןּבעגעג ךייַא טָאה טָאג
 ןענייז דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא זַא ןּוא ,ודנּוא ףיוא ןלַאפעג
 טרעהעג ןּבָאה רימ םורָאװי* .ְךייַא רַאפ ןרָאװעג ןעגנַאגעצ
 רַאפ ןּופ ףּוס-םַי ןּופ ןרעסַאװ יד טנקירטעגסיוא טָאה טָאג יװ
 ןָאטעג טָאה ריִא סָאװ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןײגסױרַא רעייַא ייּב ,ךייַא
 ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ ירֹומָא םעד ןּופ םיכלמ ײװצ יד ּוצ
 יו ןּוא:י .טסיװרַאפ יז טָאה ריא סָאװ ,ןגֹוע ּוצ ןּוא ןענֹוחיס ּוצ
 ןיא ןּוא ,ץרַאה רעזדנוא ןעננַאנעצ זיא יװַא ,טרעהעג ןּבָאה רימ
 םורָאװ ;ךייַא ןגעװ ןּופ ןּבילּבעג טינ םעטָא ןַא רעמ זיא םענייק
 רעד ףיוא ןּוא ,ןּבױא למיה ןיא טָאג זיא רע טָאג רעיא הוהי
 ײּב ,ְךַײַא טעּב ךיא ,רימ טרעוװש דנּוצַא ןּוא= .ןטנּוא דרע
 טעװ ךיוא ריא זַא ,ְךייַא טימ דסח ןָאטעג ּבָאה ךיא לײװ ,הוהי
 ןַא ןּבעג רימ טלָאז ריא ןּוא ;זױה סרעטָאפ ןיימ טימ דסח ןָאט
 ןיימ ןּוא רעטָאפ ןיימ ןּבעל ןוָאל טעװ ריא זַא** ,ןכיײצ ןתמא
 סָאװ עלַא ןּוא ,רעטסעווש עניימ ןּוא רעדירּב עניימ ןּוא ,רעטּומ
 ןּופ תושפנ ערעזדנּוא ןייז ליצמ טעװ ריא ןּוא ,ײז ּוצ ןרעהעג
 .טיוט

 טָאטשנָא שפנ רעזדנוא :טנָאזעג ריא ּוצ ןשטנעמ יד ןּבָאה;*
 ךַאז עקיזָאדיד ןגָאזסױא טינ טעװ ריא ּביױא ,טוט םּוצ ְךייַא
 סָאד ןּבעג ודנּוא טעװ טָאג זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא !ערעודנּוא
 .טפַאשיירט ןּוא דסח ריד טימ ןָאט רימ ןלעװ ,דנַאל

 ;רעטצנעפ ןכרּוד קירטש ַא טימ ןוָאלעגּפָארַא יז יז טָאה;*
 -טָאטש רעד ןּופ טנַאװ רעד ןיא ןעװעג זיא זיוה ריא םורָאװ
 ּוצ טָאה יז ןּוא* .רעיומ רעד ןיא טניֹוװעג טָאה יז ןּוא ,רעיומ
 טינ ךייַא ןלָאז רעגָאיכָאנ יד ידּכ ,ּוצ גרַאּב םּוצ טייג :טנָאזעג יז
 ,געט ירד ןטרָאד ןטלַאהַאּב ְךייַא טלָאז ריא ןּוא ;ןפערטנָא
 ףיוא ןייג ריא טעװ ךָאנרעד ןּוא ;םּוא ךיז ןרעק רעגָאיכָאנ יד זיּב
 .געו רעייַא
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 ןּופ ןייר ןייז ןלעװ רימ :טגָאזעג ריא ּוצ ןשטנעמ יד ןּבָאהיי
 יװ טָא* .ןרָאװשַאּב ודנּוא טסָאה ּוד סָאװ העובש רעקיזָאד ןייד
 ןטיור ןקיזָאדמעד ןּופ רּונש יד ּוטסלָאז ,דנַאל ןיא ןעמּוק רימ
 יּפָארַא זדנּוא טסָאה ּוד סָאװ רעטצנעפ םעד ןיא ןדניּבנָא םידָאפ
 ענייד ןּוא ,רעטּומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןייד ןּוא ,םיא ךרוד ןזָאלעג
 דניײַא ּוטסלָאז ,רעטָאפ ןייד ןּופ זיוה עצנַאנ סָאד ןּוא ,רעדירּב
 סָאװ רעכַאלטיא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .זיוה ןיא ריד ּוצ ןעלמַאז
 ןייז טעװ ,ןסיורעד זיוה ןייד ןּופ ןריט יד ןּופ ןײנסױרַא טעװ
 רעּבָא ;ןייר ןייז ןלעװ רימ ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןייז טּולּב
 ןייז טּולּב ןייז טעװ ,זיוה ןיא ריד ייּב ןייז טעװ סָאװ רעכַאלטיא
 ּביוא" .םיא ףיוא ןייז טעװ טנַאה ַא ּביוא ,ּפָאק רעזדנּוא ףיוא
 רימ ןלעװ ,ערעזדנוא ךַאז עקיזָאדיד ןנָאזסױא טסעוװ ּוד רעּבָא
 .ןרָאװשַאּב זדנּוא טסָאה ּוד סָאװ העובש ןייד ןּופ ןייר ןייז

 ןּוא .ןייז לָאז ױזַא ,רעטרעװ ערעיײַא יו :טנָאזעג יז טָאהיי
 ןּוא .ןעגנַאנעגקעװַא ןענייז יז ןּוא ,טײלַאּבסױרַא יז טָאה יז
 .רעטצנעפ ןיא רּונש עטיור יד ןדנּוּבעגנָא טָאה יז

 ,גרַאּב םּוצ ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,ןעננַאגעג ןענייז יז ןּוא=
 ןּבָאה סרעגָאיכָאנ יד ויּב ,געט יירד ןסעזעג ןטרָאד ןענייז ןּוא
 ןצנַאג ןפיוא טכוזעג ןּבָאה סרעגָאיכָאנ יד ןּוא .טרעקעגמּוא ךיז
 .ןענופעג טינ ןּבָאה ןּוא ,געוו

 ןּבָאה ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יײװצ יד ןּוא
 ןּוא ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז ןּוא ,גרַאּב ןּופ טרעדינעגּפָארַא
 טלייצרעד םיא ןּבָאה ןּוא ,ןּונ ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהְי ּוצ ןעמוקעג
 :ןַעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא-+ .ןפָארטעג טָאה יז סָאװ ץלַא
 עצנַאג סָאד טנַאה רעזדנּוא ןיא ןּבעגעג טָאה טָאג ,רָאװרַאפ
 ןרָאװעג ןעגנַאגעצ דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןענייז ךיוא ןּוא ;דנַאל
 .ודנּוא רַאפ
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 יז ןּוא ,יִרּפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי }
 רע ,ןדרַי ןויּב ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,םיטִש ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה

 טקיטכענעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא ;לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןּוא
 .ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז יז רעדיײא

 -פיוא יד ןענייז ,"געט ירד ןּופ ףוָס םּוצ ןעוװעג זיא סע ןּואי
 םעד ןלױפַאּב ןּבָאה יז ןּוא* ,רעגַאל ןיא ןעננַאגעגכרוד רעעז
 הוהי ןּופ דנּוּב ןּופ ןורָא םעד טעז ריא יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאּפ
 טלָאז יױזַא ,םיא ןגָארט יִוְל טבש ןּופ םינהֹּכ יד ןּוא ,טָאג רעיײַא
 ןייז לָאז טיײװ רָאנ*--םיִא ךָאנ ןייג ןּוא ,טרָא רעייַא ןּופ ןעיצ ריא
 ;סָאמ ןפיוא ןלייא טנויוט ײװצ םּורַא ,םיא ןשיװצ ןּוא ְךייַא ןשיווצ
 געװ םעד ןסיוו טלָאז ריא ידּכ-םיא ּוצ ןענענעג טינ טלָאז ריא
 ןעגנַאגעגכרּוד טינ טייז ריא םורָאװ ,ןייג םיא ףיוא טלָאז ריא סָאװ
 .ןטכענרעייאךטכענ געוו םעד ףיוא

 םורָאװ ,ךייַא טקילײה :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא*
 טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא* .רעדנּוװ ךייַא ןשיװצ ןָאט טָאג טעװ ןגרָאמ
 ,דנּּב ןּופ ןורָא םעד טגָארט :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םינהֹּכ יד ּוצ טגָאזעג
 .קלָאפ ןרַאפ סיורַאפ טייג ןּוא

 ןעננַאגעג ןענייז ןּוא ,דנוּב ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג יז ןּבָאה
 .קלָאפ ןרַאפ סיױרַאפ

 לעװ גָאט ןקיטניײה :ןעּוׁשֹוהְי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ידּכ ,לארׂשי ץנַאג ןּופ ןגיוא יד רַאפ ןסיירג ךיד ןּבײהנָא ךיא
 ךיא לעװ ,ןהשמ טימ ןעװעג ןיּב ךיא יװ יװַא זַא ,ןסיװ ןלָאז יז
 ןגָארט סָאװ םינהּכ יד ןלעפַאּב טסלָאז ּוד ןּוא* .ריד טימ ןייז
 גערּב םּוצ טמוק ריא יװ :ןנָאז ּוצ יװַא ,דנּוּב ןּופ ןורָא םעד
 .ןלעטשּפָא ךיז ןדרַי ןיא ריא טלָאז ,ןדרַי ןּופ רעסַאװ

 טנענעג :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טנָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה"
 ןוא"* .טָאג רעײַא הוהי ןּופ רעטרעװ יד טרעה ןּוא ,רעהַא
 רעד זַא ,ןסיװ ריא טעװ םעד ךרּוד :טנָאזעג טָאה ַעּוׁשֹוהי

 .וו ,א עוא
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 רע טעװ ןּבײרטרַאפ ןּוא ,ךייַא ןשיװצ זיא טָאג רעקידעּבעל
 םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ךייַא רַאפ ןּופ ןּביײרטרַאפ
 םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ןּוא ,ישָנרִג םעד ןּוא ,יזַרּפ םעד ןּוא ,יוִח
 רעד ןּופ רַאה םעד ןּופ דנּוּב ןּופ ןורָא רעד טייג טָא:+ .יסּובי
 ןוא* .ןדרַי ןרעּביא סיורַאפ ךייַא רעּבירַא דרע רעצנַאג
 ,לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּופ רענעמ ףלעווצ ךייַא טמענ ,דנּוצַא
 יד יװ ,ןייז טעװ סע ןּוא** .טבש ַא ןּופ ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ ןייא ּוצ
 םעד טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארט סָאװ ,םינהֹּכ יד ןּופ טירטסּופ
 ,ןדרַי ןּופ ןרעסַאװ יד ןיא ןעּור ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ רַאה
 ןרעסַאװ יד-ןרעװ ןטינשרַאפ ןדרי ןּופ ןרעסַאװ יד ןלעװ ױזַא
 ןיא ןייטש ןּבײלּב ןלעװ יז ןּוא-ןּביוא ןּופ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ
 .ןפיוה ןייא

 ערעייז ןּופ ןגיוצעג טָאה קלָאפ סָאד יו ,ןעװעג זיא סע ןוא*
 ןּבָאה סָאװ ,םינהֹּכ יד טימ ,ןדרַי םעד ןײגוצרעּבירַא ןטלעצענ
 יו ןּוא;* ,קלָאפ ןרַאפ סױרַאפ ,דנּוּב ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג
 ןּופ סיפ יד ןּוא ,ןדרי ןויּב ןעמּוקעג ןענייז ןורָא ןּופ רעגערט יד
 -נייא ךיז ןּבָאה ,ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ,םינהֹּכ יד
 רעּביא לּופ זיא ןדרָי רעד םורָאװ--רעסַאװ גערּב ןיא טקנוטעג
 ,ןרעסַאװ יד ןּבָאה יװַאיי-טינש ןּופ געט עלַא ןגערּב ענַיז עלַא
 ןענייז יז ;טלעטשעגּפָא ךיז ,ןּביױא ןּופ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ
 םָדָא טָאטש רעד ןּופ טײװ רעייז ,ןפיוה ןייא ןיא ןייטש ןּבילּבעג
 ןּופ םי םעד ּוצ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ יד ןּוא ;ןָתֹרִצ ןּבעל סָאװ
 ןּוא ;ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןצנַאג ןיא ןענייז ,חַלֶמַה-םַי םעד ,ןױלּפ
 ,םינהֹּכ יד ןּואיי .ֹוחירי ןגעקַא ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא קלָאפ סָאד
 ןענַאטשעג ןענייז ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ
 ןענייז לארׂשי ץנַאג ןּוא ;ןדרַי ןטימ ןיא שינעקירט ףיוא טסעפ
 טָאה קלָאּפ עצנַאג סָאד ויּב ,שינעקירט ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא
 .ןדרַי םעד ןײגרעּבירַא טקידנעעג



 9 ד עושֹוהי 8

 טקידנעעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואא יד
 ּוצ יױזַא ,ןַעּוׁשֹוהי וצ טגָאזעג טָאג טָאה ,ןדרַי םעד ןײגרעּבירַא

 ּוצ ,ןַאמ ןייא ּוצ ,רענעמ ףלעװצ קלָאפ ןּופ ךייַא טמעני :ןגָאז
 טמענ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ייז טלעפַאּב ןּוא* .טבש ַא ןּופ ןַאמ ןייא
 םינהֹּכ יד ןּופ סיפ יד ּוװ ןּופ ,ןדרַי ןטימ ןּופ ,ןענַאד ןּופ ךייַא
 יז טלָאז ריא ןּוא ,רענייטש ףלעװצ ,טסעפ ןענַאטשעג ןענייז
 -טכַאנ םעד ןיא ןגײלקעװַא יז ןּוא ,ךייַא טימ ןעגנערּברעּבירַא
 | .טכַאנ יד ןקיטכענ ןענירד טעװ ריא סָאװ רעגַאל

 טָאה רע סָאװ ,רענעמ ףלעװצ יד ןפּורעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואּ+
 ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ ןייא ּוצ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טײרּבעגנָא
 ּוצ רעּבירַא טייג :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא* ,טבש ַא ןּופ
 ךייַא טמענ ןּוא ,ןדרַי ןטימ ןיא ,טָאג רעיַא הוהי ןּופ ןורָא םעד
 יד ןּופ לָאצ רעד טול ,לסקַא ןייז ףיוא ןייטש ַא רעכַאלטיא
 ןכייצ ַא ןייז לָאז סָאד ידּכי ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םיטבש
 ,ןגערפ ןיהַא רעטעּפש ןלעװ רעדניק ערעיײַא זַא ;ךייַא ןשיװצ
 ריא טלָאז ?רענייטש עקיזָאדיד ךייַא ןענייז סָאװ :ןגָאז ּוצ יױװַא
 ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענייז ןדרי ןּופ ןרעסַאװ יד לײװ :ןגָאז יז
 ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא רע ןעוו ;דנּוּב סטָאנ ןּופ ןורָא םעד רַאפ
 ;ןדרַי ןּופ רעסַאװ סָאד ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא ןדרַי ןרעּביא
 יד ּוצ גנּונָאמרעד ַא רַאפ ןייז ןלעװ רענייטש עקיזָאדיד ןּוא
 .קיּבייא זיּב לארׂשי ןּופ רעדניק

 ַעּושֹוהי יװ ױזַא ,ןָאטעג ױזַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 ןטימ ןּופ רענייטש ףלעווצ ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןלױפַאּב טָאה
 לָאצ רעד טול ,ןֵעּוׁשֹוהְי ּוצ טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןדרי
 יז ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םיטבש יד ןּופ
 -קעװַא יז ןּוא ,רעגַאלטכַאנ םעד ּוצ ךיז טימ ןגָארטעגרעּבירַא
 .ןטרָאד טגיײלעג

 ןטימ ןיא טלעטשעגפיוא ַעּוׁשֹוהי טָאה רענייטש ףלעוװצ ןּוא-
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 ןּבָאה סָאװ ,םינהּכ יד ןּופ סיפ יד ּוװ טרָא םעד ףיוא ,ןדרַי
 ןענייז יז ןּוא ;ןענַאטשעג ןענייז ,דנּוּב ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג
 ןּבָאה סָאװ םינהֹּכ יד ןּוא" .גָאט ןקיטניײה ףיוא זיּב ןטרָאד
 סע ויּב ,ןדרַי ןטימ ןיא ןענַאטשעג ןעניײז ,ןורָא םעד ןגָארטעג
 ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ גנידצלַא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא
 טָאה השֹמ סָאװ ץלַא יװ ױװַא ,קלָאפ םּוצ ןדער ּוצ ןעּושֹוהי
 זיא ןּוא טלײַאעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא .ןעּושֹוהי ןלױפַאּב
 קלָאפ עצנַאג סָאד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי* .ןעגנַאגעגרעּבירַא
 רעד ןעננַאנעגרעּבירַא זיא ױזַא ,ןײגרעּבירַא טקידנעעג טָאה
 .קלָאפ ןרַאפ םינהֹּכ יד ןּוא טָאג ןּופ ןורָא

 רעד ןּוא ,דֶנ ןּופ רעדניק יד ןּוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּואי*
 עטנּפָאװַאּב ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענײז ,השנמ טבש רעּבלַאה
 יֵז ּוצ טָאה השמ יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ סױרַאפ
 ןענייז ליח עטנּפָאװַאּב טױט קיצרעפ םּורַא* .טדערעג
 יד ּוצ ,המחלמ ףיוא טכיזעגנָא סטָאג רַאפ ןעגנַאגעגרעּבירַא
 .ֹוחירי ןּופ ןענױלּפ

 ןגיוא יד רַאפ ןעּוׁשֹוהי טסיירגעג טָאג טָאה גָאט םענעי ןיא;+
 יװ ױזַא םיא רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןּופ
 .ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא ,ןהשמ רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה יז

 לעפַאּבי* :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי
 ןײגפױרַא ןלָאז יז ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד ןגָארט סָאװ םינהֹּכ יד
 .ןדרֵי ןּופ

 ףױרַא טייג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םינהֹּכ יד ןלױפַאּב ַעּוׁשֹוהי טָאהי
 ןּבָאה סָאװ ,םינהֹּכ יד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןדרַי ןּופ
 ןּופ ןעגנַאגענפױרַא ןענייז ,דנּוּב סטָאנ ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג
 ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּופ טירטסּופ יד יו ,ןדרַי ןטימ
 טרעקעגמּוא ךיז ןדרי ןּופ ןרעסַאװ יד ןּבָאה ױזַא ,השּבי רעד ףיוא
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 געֶרּב ענייז עלַא רעּביא ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,טרָא רעייז ףיוא
 .ןטכענרעייאךךטכענ יװ ױזַא

 ןטנעצ ןיא ןןדרַי ןּופ ןעגנַאנעגפױרַא זיא קלָאפ סָאד ןּוא*
 "חרומ ןיא ,לֶגלִג ןיא טּורעג ןּבָאה יז ןּוא ,שדֹוח ןטשרע ןּופ גָאט
 ןּבָאה יז סָאװ ,רענייטש ףלעווצ עקיזָאדיד ןּוא* .ֹוחירי ןּופ קע
 .לָנלִג ןיא טלעטשעגפיוא ַעּוׁשֹוהְי טָאה ,ןדרַי ןּופ ןעמונעגסױרַא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּואי
 ,ןרעטלע ערעיײז ןגערפ ןיהַא רעטעּפש ןלעװ רעדניק ערעײַא זַא
 ןכַאמ ריא טלָאז* ?רענייטש עקיזָאדיד ןענייז סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 לארׂשי זיא שינעקירט ףיוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעדניק ערעײַא ןסיװ
 טָאג רעיא הוהי םורָאװ= .ןדרַי ןקִיזָאדמעד ןעגנַאגעגרעּבירַא
 זיּב ,ךייַא רַאפ ןּופ ןדרַי ןּופ ןרעסַאװ יד טנקירטעגסיוא טָאה
 ןָאטעג טָאה טָאג רעיא הוהי יװ ױזַא ,ןעגנַאגעגרעּבירַא טייז ריא
 זיּב ,זדנּוא רַאפ ןּופ טנקירטעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ףּוס-םי םּוצ
 רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ידּכי* ;ןעננַאנעגרעּבירַא ןענייז רימ
 ריא ידּכ ;קרַאטש זיא יז זַא הוהי ןּופ טנַאה יד ןסיװ ןלָאז דרע
 .געט עלַא טָאג רעייַא הוהי רַאפ ןּבָאה ארֹומ טלָאז

 ףיוא סָאװ ירֹומָא םעד ןּופ םיכלמ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי ןֶד
 ינענּכ םעד ןּופ םיכלמ עלַא ןּוא ,ברעמ ּוצ ,ןדרַי טייז רעד

 יד טנקירטעגסיוא טָאה טָאג זַא טרעהעג ןּבָאה ,םי םייּב סָאװ
 ןענייז יז ּויּב ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ ןדרִי ןּופ ןרעסַאװ
 םעטָא ןַא ןּוא ,ןעגנַאועצ ץרַאה רעייז זיא יױװַא ,ןעגנַאנעגרעּבירַא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןגעװ ןּופ יז ןיא ןּבילּבעג טינ רעמ זיא

 ריד ךַאמ :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה טייצ רענעי ןיא?
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רעדיװ לַמ ןּוא ,סרעסעמ ענרענייטש
 ,סרעסעמ ענרענײטש טכַאמעג ךיז ַעּוׁשֹוהי טָאה* .לָאמ טייווצ ַא
 .יתֹולָרֲעָה-תַעבִנ ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד טלַמעג טָאה ןּוא

 .ןטיוהרָאפ ןופ לגרעּב סָאד א
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 סָאד :טלַמעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי סָאװ רַאפ ךַאז יד זיא סָאד ןּוא*
 -טנַאמ יד ,םִיַרצִמ ןּופ ןעננַאועגסױרַא ויא סָאװ קלָאפ עצנַאג
 רעד ןיא ןּברָאטשעגסױא ןענייז ,טיילסגירק עלַא ,ןענױשרַאּפ
 םורָאװ .םִיַרצִמ ןּופ ןײנסױרַא רעייז ךָאנ סנגעװרעטנּוא רּבדמ
 ןעוועג ןענייז ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד
 ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד רעּבָא ,טלמעג
 טָאה ,םִיַרצִמ ןּופ ןײגסױרַא רעייז ךָאנ סנגעװרעטנּוא רּבדמ רעד
 ןופ רעדניק יד ןענייז רָאי קיצרעפ םורָאװ" .טְלַמעג טינ ןעמ
 טדנעלרַאפ ויא סע ויּב ,רּבדמ רעד ןיא ןעננַאגעג לארׂשי
 "סױרַא ןענייז סָאװ טיילסגירק יד ,המּוא עצנַאנ יד ןרָאװעג
 לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ טינ ןּבָאה סָאװ ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאנעג
 ןעז ןזָאל ּוצ טינ יז ,ןרָאװשעג יז טָאה טָאג סָאװ יד ,טָאג ןּופ
 זדנּוא ,ןרעטלע ערעייז ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דנַאל סָאד
 ערעיײז רָאני ;קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ,ןּבעג ּוצ
 סָאד טָאה יז .ייז טָאטשנָא טלעטשענפיוא רע טָאה רעדניק
 עמ םורָאװ ,ןטינשַאּבמּוא ןעװעג ןענייז יז לײװ ,טלַמעג ַעּוׁשֹוהְי
 .סנגעוװרעטנּוא טלַמעג טינ יז טָאה

 טקידנעעג ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 יז זיּב רענַאל ןיא טרָא רעייז ףיוא ןסעועג ײז ןענייז ,ןלַמ ךיז
 " .ןרָאװעג טנוזעג ןענייז

 יּפָארַא ךיא ּבָאה טנייה :ןצּוׁשֹוהי ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא
 ןעמ טפּור םּורד .םִיַרצִמ ןּופ הּפרח יד ךייַא ןּופ טלקייקעג
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ילְנִלְג טרָא םענעי

 ןּוא ;לֶנלִג ןיא טּורעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואיי
 ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא חַסֶּפְדּברִק םעד טכַאמענ ןּבָאה יז
 ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא** .ֹוחירי ןּופ ןענױלּפ יד ןיא ,טנװָא ןיא
 תוצַמ ,חַסֶּפְךֹּברַק ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא דנַאל ןּופ האּובּת רעד ןּופ
 ןּוא= .גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא ,ןעגנַאז עטנערּבעג ןּוא

 .גנולקייק א
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 ןסעגעג ןּבָאה יז זַא ,ןגרָאמ ףיוא טרעהענפיוא טָאה ןַמ רעד
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;דנַאל ןּופ האּובּת רעד ןּופ
 האּובּת רעד ןּופ ןסעגענ ןּבָאה יז ןּוא ;ןֵמ ןייק טַאהעג טינ רעמ
 .רָאי םענעי ןיא ןַעַנּכ דנַאל ןּופ

 טָאה ,ֹוחירי ןיא ןעװעג זיא ַעּוׁשֹוהי זַא ,ןעוװעג זיא סע ןּואי
 ןגעקַא טייטש ןַאמ ַא טשרע ,ןעזעג ןּוא ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא רע
 ַעּוׁשֹוהי זיא .טנַאה ןייז ןיא ןגױצעגסױרַא דרעווש ןייז טימ ,םיא
 ,ודנּוא רַאפ ּוטסיּב :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעננַאגעגוצ
 ,ןינ :טרעפטנעעג רע טָאה'* ?טנייפ ערעזדנּוא רַאפ רעדָא
 ךיא ןיּב טשרָאקָא ;טָאג ןּופ רעריפ-ליח רעד ןיּב ךיא טרעיינ
 ןּוא ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג ַעּוׁשֹוהי זיא .ןעמוקעג
 רַאה ןיימ ליװ סָאװ :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,טקּוּבעג ךיז טָאה
 טגָאזעג טָאג ןּופ רעריפ-ליח רעד טָאה* ?טכענק ןייז ּוצ ןדער
 טרָא רעד םורָאװ ,סּופ ןייד ןּופ ךּוש ןייד ּפָארַא יצ :ןעּוׁשֹוהי ּוצ
 טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא .קילײה זיא רע ,םיא ףיוא טסייטש ּוד סָאװ
 ..ןָאטעג ױזַא

 ןגעו ןּופ ןסָאלשרַאפ ןּוא טרַאּפשרַאפ ןעװעג זיא ֹוחיִרי ןּואי ן
 .ןײרַא טינ ןּוא סױרַא טינ ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ןיא ןּבעגעג ּבָאה ךיא ,עז :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה;
 טלָאו .םירֹוּבינ עקרַאטש יד ,ךלמ ריא ןּוא ֹוחירי טנַאה ןייד
 ןייא םּורַא דנור טָאטש יד ןײנמּורַא ,טייל-המחלמ עלַא ,ריא
 ןלָאז םינהֹּכ ןּביז ןּוא* .געט סקעז ןָאט ּוטסלָאז ױזַא .לָאמ
 ןפיוא ןּוא ;ןורָא םעד רַאפ סרעדיװ ןּופ תורפֹוש ןּביז ןגָארט
 םינהֹּכ יד ןּוא ;לָאמ ןּביז טָאטש יד ןײנמּורַא ריא טלָאז גָאט ןטעּביז
 - טיג עמ ןעוו ,ןייז טעװ סע ןּוא* .תורפֹוש יד ןיא ןוָאלּב ןלָאז
 טרעה ריא יװ ,רעדיװ ןּופ ןרָאה ןטימ זָאלּב םענעניוצעגסיוא ןַא
 עסיורג ַא ןלַאש קלָאפ עצנַאג סָאד לָאז ,רפֹוש ןּופ לוק םעד
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 רעטנוא ןלַאפניַא טעװ טָאטש רעד ןּופ רעיומ יד ןּוא ,גנּולַאש
 .ךיז ןגעקַא רעכַאלטַיא ןײגפױרַא טעװ קלָאפ סָאד ןּוא ,ךיז

 רע ןּוא ,םינהֹּכ יד ןפורעג ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהְי טָאהי
 םינהֹּכ ןּביז ןּוא ,דנּוּב ןּופ ןורָא םעד טגָאהט :טגָאזעג יז ּוצ טָאה
 .טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ סרעדיװ ןּופ תורפֹש ןּביז ןגָארט ןלָאז
 יד םּורַא טייג ןּוא ,טיצ :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּואי
 .טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ ןעיצ ןלָאז עטנּפָאװַאּב יד ןּוא ,טָאטש

 ;קלָאפ םעד טגָאזעגנָא טָאה ַעּוׁשֹוהי יװ יװַא ןעשעג זיאי
 זּופ תורפֹוש ןּביז יד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ,םינהֹּכ ןּביז יד ןּוא
 ,תורפֹוש יד ןיא ןוָאלּבעג ןּוא ,ןגיוצעג ןּבָאה ,טָאג רַאפ סרעדיװ
 יד ןּוא" .ײז ךָאנ ןעננַאנעג זיא דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא רעד ןּוא
 ןוָאלּבעג ןּבָאה סָאװ ,םינהֹּכ יד רַאפ ןעגנַאגעג ןענייז עטנּפָאװַאּב
 םעד ךָאנ ןעננַאגעג זיא ליח-רעטניה רעד ןּוא ,תורפֹוש יד ןיא
 .תורפֹוש יד ןיא ןזָאלּבעג ןּוא ןעגנַאנעג ;ןורָא

 ריא :ןגָאז וצ ױזַא ,ןלױפַאּב ַעּוׁשֹוהי טָאה קלָאפ םעד ןּוא"
 טרָאװ ַא ןּוא ,לוק רעיא ןרעה ןזָאל טינ ןּוא ,ןלַאש טינ טלָאז
 גָאז ךיא סָאװ גָאט םעד זיּב ,ליומ רעייַא ןּופ ןײגסױרַא טינ לָאז
 .ןלַאש ריא טלָאז לָאמסנעד !טלַאש :ךייַא ּוצ

 יד ןײגמּורַא טָאג ןּופ ןורָא םעד טוָאלעג טָאה רע ןּואיי
 ןיא ןעמּוקענקירּוצ ןענייז יז ןּוא ;לָאמ ןייא םּורַא דנּור טָאטש
 .רענַאל ןיא טקיטכענעג ןּבָאה ןּוא ,רעגַאל

 יד ןּוא ;ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי*
 ,םינהֹּכ ןּביז יד ןּוא=* .טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה םינהֹּכ
 ןורָא םעד רַאפ סרעדיוו ןּופ תורפֹוש ןּביז יד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ
 ,תורפֹוש יד ןיא ןוָאלּבעג ןּוא דנַאנַאכָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ,טָאג ןּופ
 -רעטניה רעד ןּוא ,סיױרַאפ יז ןעננַאנעג ןענייז עטנּפָאװַאּב יד ןּוא
 ןזָאלּבעג ןּוא ןעגנַאנעג ;טָאנ ןּופ ןורָא םעד ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ליח
 ןעגנַאגעגמּורַא ייז ןענייז גָאט ןטייווצ ןפיוא ךיוא:+ .תורפֹוש יד ןיא
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 יױזַא .רעגַאל ןיא טרעקעגמּוא ךיז ןּוא ,לָאמ ןייא טָאטש יד
 ןטעּביז ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּוא* .געט סקעז ןָאטעג יז ןּבָאה
 -פיוא זִיא ןגרָאמירפ רעד יװ טרעדעפעג ךיז יז ןּבָאה ,גָאט
 ןקיזָאד ןפיוא טָאטש יד ןעננַאגעגמּורַא ןענייז ַײז ןּוא ,ןעגנַאגעג
 ןעגנַאנעגמורא יז ןענייז גָאט םענעי ןיא זיולּב ;לָאמ ןּביז רעגייטש
 ,לָאמ ןטעּביז םייּב ןעװעג זיא סע ןּואי* .לָאמ ןּביז טָאטש יד
 טנָאזעג טָאה עּוׁשֹוהי ןּוא ,תורפֹוש יד ןיא ןוָאלּבעג םינהֹּכ יד ןּבָאה
 .טָאטש יד ןּבענעג ךייַא טָאה טָאג םורָאװ !טלַאש :קלָאפ םּוצ
 סָאװ ץלַא ןּוא יז ,טָאג ּוצ םרח ןייז לָאז טָאטש עקיזָאדיד ןּוא"
 סָאװ עלַא ןּוא יז ,ןּבעל ןּבײלּב לָאז הנֹוז יד בָחֶר רָאנ ;ריא ןיא
 רימ סָאװ םיחולש יד ןטלַאהַאּב טָאה יז לײװ ,זיוה ןיא ריא ייּב
 ריא ,םרח םעד ןּופ רָאנ ךייַא טיה ריא ןּוא-* .טקישעג ןּבָאה
 ,םרח םעד ןּופ ןעמענ טעװ ריא זַא ,םרח ןרעװ טינ ןײלַא טלָאז
 -רַאפ םיא ןּוא ,םרח ּוצ לארׂשי ןּופ רענַאל םעד ןכַאמ ןּוא
 ענרעּפוק ןּוא ,דלָאג ןּוא רעּבליז עצנַאג סָאד ןּוא** .ןקילגמּוא
 ןופ ץַאש ןיא ;טָאג ּוצ קילײה ןייז לָאז סָאד ,םילּכ ענרעזייַא ןּוא
 .ןײרַא סע לָאז טָאג

 יד ןיא ןזָאלּבעג טָאה עמ ןּוא ,טלַאשעג קלָאפ סָאד טָאהי
 טרעהעג טָאה קלָאפ סָאד יװ ,ןעוװעג זיא סע ןּוא .תורפֹוש
 עסיורג ַא טלַאשעג קלָאפ סָאד טָאה ױזַא ,רפֹוׁש ןּופ לוק םעד
 סָאד ןּוא ,ךיז רעטנּוא ןלַאפעגנייַא זיא רעיומ יד ןּוא ,גנולַאש
 ;ךיז ןגעקַא רעכַאלטיא טָאטש ןיא ןעגנַאגענפױרַא זיא קלָאפ
 טסיװרַאפ ןּבָאה יז ןּוא*: .טָאטש יד ןעגנּוװצַאּב ןּבָאה יז ןּוא
 ,טלַא ויּב גנּוי ןּופ ,יורפ ַא זיּב ןַאמ ַא ןּופ ,טָאטש ןיא סָאװ ץלַא
 ןופ ףרַאש ןטימ ,לזייא ןַא ןּוא ,סּפעש ַא ןּוא ,סקָא ןַא זיּב ןּוא
 .דרעװש

 דנַאל סָאד טקוקעגסיוא ןּבָאה סָאװ רענעמ ײװצ יד ּוצ ןּואיי
 רעד יורּפ רעד ןּופ זיוה ןיא ןײרַא טייג :טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה
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 ןרעהעג סָאװ עלַא ןּוא ,יורפ יד ןטרָאד ןּופ סױרַא טריפ ןּוא ,הנֹוז
 | .ןרָאװשעג ריא טָאה ריא יװ ױזַא ,ריא ּוצ

 ןּוא ,ןעגנַאגעגנײרַא סרעקּוקסױא יד טיילעגנוי יד ןענייזי
 ,רעטּומ ריא ןּוא רעטָאפ ריא ןּוא ,ןבָחָר טריפעגסורַא ןּבָאה
 ךיוא ,ריא ּוצ טרעהעג ןּבָאה סָאװ עלַא ןּוא ,רעדירּב עריא ןּוא
 -רעּביא יז ןּוא ,טריפעגסורַא יז ןּבָאה החּפשמ עצנַאג רַיַא
 ןּבָאה טָאטש יד ןּוא-* .לארׂשי ןּופ רעגַאל ןּופ ןסיורעד טזָאלעג
 סָאד זיױלּב ;ריא ןיא סָאװ ץלַא טימ רעייפ ןיא טנערּברַאפ יז
 ,םילּכ ענרעזייַא ןּוא ענרעּפּוק יד ןּוא ,דלָאג סָאד ןּוא רעּבלִיֹז
 יד בָחֶר ןּוא* .זיוה סטָאג ןּופ ץַאש ןיא ןּבעגעגּפָא יז ןּבָאה
 טרעהעג ןּבָאה סָאװ עלַא ןּוא ,טניזענזיױה סרעטָאפ ריא ןּוא ,הנֹז
 ןשיווצ ןּבילּבעג זיא יז ןּוא ,ןּבעל טזָאלענ ַעּוׁשֹוהְי טָאה ,ריא ּוצ
 יד ןטלַאהַאּב טָאה יז לײװ ;גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב לארׂשי
 .ֹוחירי ןקוקּוצסױא טקישעג טָאה ַעּוׁשֹוהי סָאװ םיחולש

 :ןגָאז וצ ױזַא ,טייצ רענעי ןיא ןרָאװשַאּב טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא=
 ןּוא ןייטשפיוא טעװ סָאװ ןַאמ רעד טָאג רַאפ ןטלָאשרַאֿפ
 חּופ ןּבעל םעדנ טימ !ֹוחירי טָאטש עקיזָאדיד ןעױּבּפָא טעװ
 ןטסגניא ןייז טימ ןּוא ,טסעפטנורג ריא ןגייל רע לָאז רוָכּב ןייז
 .ןריט עריא ןלעטשנײרַא רע לָאז

 ןעוװעג זיא םש ןייז ןּוא ,ןעּושֹוהי טימ ןעװעג זיא טָאג ןּואיי
 .דנַאל ןצנַאג ןיא

 גנושלעפ ַא טשלעפעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ן
 ,ידבו ןּופ ןּוז םעד ימרַּכ ןּופ ןּוז רעד ןֶכָע ןּוא ,םרח םעד ןיא

 ,םרח םעד ןּופ ןעמּונעג טָאה ,הדּוהי טבש ןּופ ,ןחַרָז ןּופ ןּוז םעד
 ןּופ רעדניק יד ףיוא טמירנעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא
 .לארׂשי

 סָאװ יֵע ןייק ֹוחירי ןּופ ןשטנעמ טקישעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי
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 ,טגָאזעגנָא יז טָאה רע ןּוא ,לֵא-תיִּב ןּופ חרומ ןיא ,ןְוָא-תיֵּב ןּבעל
 ןענייז .דנַאל סָאד סיוא טקּוק ןּוא ,ףױרַא טייג :ןגָאז וצ ױזַא
 ןוא* .יֵע טקוקעגסיוא ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגּפױרַא ןשטנעמ יד
 :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי ּוצ טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה יז
 ,ןַאמ טנזיוט ײװצ םּורַא ;קלָאפ עצנַאג סָאד ןײנפױרַא טינ לָאז
 .יַע ןגָאלש ןּוא ןײנפױרַא ןלָאז ,ןַאמ טנזיוט ירד םּורַא רעדָא
 ןענייז יז םורָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןיהַא ןעימ טינ טספרַאד
 .קיצניװ

 טנזיױט ירד םּורַא קלָאפ ןּופ ןיהַא ןעגנַאנעגפױרַא ןענייזי
 ןוא*  .יֵע ןּופ ןשטנעמ יד רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז יז רעּבָא ;ןַאמ
 קיסיירד ןּוא סקעז םּורַא ןגָאלשעג יז ןּופ ןּבָאה יֵע ןּופ ןשטנעמ יד
 ,םירָבש ויּב רעיוט ןרַאפ ןּופ טגָאיעגכָאנ יז ןּבָאה יז ןּוא ,ןַאמ
 ןופ ץרַאה סָאד ןּוא ;גנַאגּפָארַא םייּב ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןּוא
 .רעסַאװ יװ ױזַא ןרָאװעג זיא ןּוא ,ןעננַאגעצ זיא קלָאפ

 ףיוא ןלַאפעג זיא ןּוא ,רעדײלק ענייז ןסירעצ ַעּוׁשֹוהְי טָאהי
 רע ,טנװָא ןזיּב טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז
 דרע טגײלעגפױרַא ןּבָאה יז ןּוא ;לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןּוא
 ,רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי .ּפָאק רעייז ףיוא
 קלָאּפ עקיזָאדסָאד טכַארּבעגרעּבירַא רָאנ ּוטסָאה סָאװ ךָאנ
 ידּכ ,ירֹומָא ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג ּוצ זדנוא ,ןדרַי ןרעּביא
 ןּוא ןענַאטשַאּב רימ ןטלָאװ יַאװלה ?ןעגנערּבוצרעטנּוא זדנּוא
 ןעק סָאװ ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא* !ןדרַי טייז רענעי ףיוא ןּבילּבעג
 ןקַאנ םעד ןרעק טוומעג טָאה לארׂשי זַא םעדכָאנ ,ןגָאז ךיא
 ןופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא יִנֲעַנּכ רעד םורָאװ" ?טנייפ ענייז רַאפ
 -רַאפ ןּוא ,ןעלננירמּורַא ודנּוא ןלעװ ןּוא ,ןרעהרעד ןלעװ דנַאל
 ןָאט ּוטסעװ סָאװ ןּוא ;דרע רעד ןּופ ןעמָאנ רעזדנּוא ןדיינש
 ?ןעמָאנ ןסיורג ןייד רַאפ

 סָאװ ךָאנ :ףיױא ריד ייטש :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה"
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 ןּוא ,לארׂשי טָאה טקידניזעג'* ?םינּפ ןייד ףיוא ּוטסלַאפ ןעד
 יז ּבָאה ךיא סָאװ דנוּב ןיימ ןטערטעגרעּביא ךיוא ןּבָאה יז
 יא ,טעבנגעג יא ,םרח ןּופ ןעמּונעג יא ןּבָאה יז ןּוא ,ןלױפַאּב
 ןענעק םורד-* .ןכַאז ערעייז ןיא ןָאטעגנײרַא יא ,טנקיילרַאפ
 םעד ;טניײפ ערעיײז רַאפ ןײטשַאּב טינ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ;םרח ּוצ ןרָאװעג ןענייז יז לײװ ,טנייפ ערעייז רַאפ ײזןרעק ןקַאנ
 ןגיליטרַאפ טינ טעװ ריא ּביוא ,ךייַא טימ ןייז טינ רעמ לעװ ךיא
 סָאד קילײה ןּוא ,ףיוא ייטש'* .ךייַא ןשיוװצ ןּופ םרח םעד
 םורָאװ ,ןגרָאמ ףיוא ְךייַא טקילײה :ןגָאז טסלָאז ןּוא ,קלָאפ
 ןשיװצ זיא םרח :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא
 זיּב ,טנייפ ענייד רַאפ ןײטשַאּב ןענעק טינ טסעװ ;לארׂשי ,ריד
 טלָאז םּורדי* .ְךייַא ןשיװצ ןּופ םרח םעד ןָאטּפָא טעװ ריא
 טעװ סע ןּוא ,םיטבש ערעײַא טול ירפ רעד ןיא ןענענעג ריא
 ןענענעג לָאז ,ןעמענרַאפ םיא טעװ טָאג סָאװ טבש רעד ,ןייז
 ,ןעמענרַאפ יז טעװ טָאג סָאװ החּפשמ יד ןּוא ,תוחּפשמ יד טיול
 סע טעװ טָאג סָאװ זיוה סָאד ןּוא ,רעזייה יד טול ןענענעג לָאז
 ,ןייז טעװ סע ןּוא* .רענעמ יד טול ןענענעג לָאז ,ןעמענרַאפ
 טנערּברַאפ לָאז ,םרח ןטימ ןרעװ ןעמּונרַאפ טעװ סָאװ רעד
 רע לײװ ;םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא ןּוא רע ,רעייפ ןיא ןרעװ
 טָאה רע לײװ ןּוא ,טָאג ןּופ דנּוּב םעד ןטערטעגרעּביא טָאה
 .לארׂשי ןיא הלָבנ ַא ןָאטעג

 טכַאמעג ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז עּוׁשֹוהְי טָאה;*
 טבש ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא ;םיטבש ענייז טול לארׂשי ןענענעג
 ,הדּוהי ןּופ החּפשמ יד ןענענעג טכַאמעג רע טָאהי .הדּוהי
 רע טָאה .םיחרַז יד ןּופ החּפשמ יד ןעמּונרַאפ טָאה רע ןּוא
 ןּוא ,רענעמ יד טול םיחרַז יד ןּופ החּפשמ יד ןענענעג טכַאמעג
 ןייז ןענענעג טכַאמעג רע טָאה* .ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא ידבז
 ןּופ ןוז םעד ימרַּכ ןּופ ןּוז רעד ןֶכֶע ןּוא ,רענעמ יד טול זיוה
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 .ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא ,הדּוהי טבש ןּופ ,ןחֵרָז ןּופ ןּוז םעד ,ידבַו
 טעּב ךיא ,ּוט ,ןּוז ןיימ :ןענָכֶע ּוצ טנָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאהי*

 רַאפ הדֹומ ךיז יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ דובּכ ,ךיד
 טסלָאז ;ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז ןּוא ,םיא
 .רימ ןּופ ןליוהרַאפ טינ

 ,תמא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעּושֹוהי טרעפטנעעג ןֶכָע טָאהי
 ןּוא יױזַא ןּוא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ טקידניזעג ּבָאה ךיא
 ןטוג ַא ּביור םעד ןיא ןעזעג ּבָאה ךיא*' .ןָאטעג ךיא ּבָאה ױזַא
 ;נּוצ ַא ןּוא ,רעּבליז לקֶש טרעדנוה ייווצ ןּוא ,רֶענִש ןּופ לטנַאמ
 ,טסּולגעג יז ךיא ּבָאה ;לקָש קיצּפּופ זיא גָאװ ריא סָאװ דלָאג
 רעד ןיא ןטלַאהַאּב יז ןענייז ןָא ןּוא ,ןעמּונענוצ יז ּבָאה ןּוא
 רעטנּוא זיא רעּבליז סָאד ןּוא ,טלעצעג ןיימ ןּופ ןטימ ןיא דרע
 .םעד

 ןפָאלענקעװַא ןענייז יז ןּוא ,םיחּולש טקישעג עּוׁשֹוהְי טָאהיי
 ןוא ,טלעצעג ןייז ןיא ןטלַאהַאּב זיא סע טשרע ;טלעצעג םּוצ
 ןעמונעגסױרַא יז יז ןּבָאה= .םעד רעטנּוא זיא רעּבליז סָאד
 רעדניק עלַא ּוצ ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי וצ טכַארּבעג ןּוא ,טלעצעג ןטימ ןּופ
 ןוא** .טָאנ רַאפ טגײלענקעװַא יז ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 ןּוז םעד ןֶכָע ןעמּונעג ןּבָאה םיא טימ לארׂשי ץנַאנ ןּוא ַעּוׁשֹוהי
 ,דלָאג גנּוצ יד ןּוא ,לטנַאמ םעד ןּוא ,רעּבליז סָאד ןּוא ,ןחַרָו ןּופ
 ,ןעלזייא ענייז ןּוא ,ןסקָא ענייז ןּוא ,רעטכעט ענייז ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא
 טרעהעג טָאה סָאװ ץלַא ןּוא ,טלעצעג ןייז ןּוא ,ףָאש ענייז ןּוא
 ןוא* .רֹוכָע לָאט םּוצ טכַארּבעגפױרַא יז ןּבָאה יז ןּוא ,םיא ּוצ
 -רַאפ ?טקילגמּוארַאפ ודנּוא ּוטסָאה סָאװ :טנָאזעג טָאה ַעּוׁשֹוהי
 ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא .גָאט ןקיטנייה טָאג ךיד לָאז ןקילנמּוא
 טנערּברַאפ יז ןּבָאה יז ןּוא ;רעניײטש טימ טניײטשרַאפ םיא
 ןּבָאה יז ןּואי .רענייטש טימ ןפרָאװרַאפ יז ןּוא ,רעייפ ןיא
 סָאװו רענייטש ןפיוה ןסיורג ַא םיא רעּביא טלעטשענפיוא
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 טרעקעגּפָא ךיז טָאה טָאג ןּוא ;גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב טייטש
 לָאט רעד טרָא םענעי ןעמ טפּור םּורד .ןרָאצמירנ ןייז ןּופ
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב "רֹוכָע

 ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי ןד
 ןוא ,קלָאפ-המחלמ עצנַאנ סָאד ריד טימ םענ ;ןטסננַאטינ ןּוא

 .טנַאה ןייד ןיא ןּבעגעג ּבָאה ךיא ,עז ;יֵע ףיוא ףױרַא יג ,ףיוא ייטש
 .דנַאל ןייז ןּוא ,טָאטש ןייז ןּוא ,קלָאפ ןייז ןּוא ,יֵע ןּופ ךלמ םעד
 ןָאטעג טסָאה ּוד יו יױװַא ,ךלמ ריא ּוצ ןּוא יֵע ּוצ ןָאט טסלָאז ןּואי
 תומהּב עריא ןּוא ּבורקַאז ריא רָאנ ;ךלמ ריא ּוצ ןּוא ֹוחירי ּוצ
 רעד ףיוא רערעיול ריד לעטש .ךייַא רַאפ ןּביױר ריא טלָאז
 .ריא רעטניה ןּופ טָאטש

 ,קלָאפ-המחלמ עצנַאג סָאד ןּוא ,ַעּוׁשֹוהי ןענַאטשענפיוא זיא*
 קיסיירד טלײװעגסױא טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא ;יֵע ףיוא ןײגוצפױרַא
 ייּב טקישענקעװַא יז טָאה ןּוא ,םירֹוּביג עשידלעה ןַאמ טנזיוט
 טלָאז ריא ,טעז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב יז טָאה רע ןּוא* .טכַאנ
 טלָאז ריא ;טָאטש רעד רעטניה ןּופ טָאטש רעד ףיוא ןרעיול
 עלַא טייז ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ רעייז ןרעטײװרעד טינ ךיז
 רימ טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ךיא ןּוא* .טײרּבעגנָא
 ןלעװ יז זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא ;טָאטש רעד ּוצ ןענענעג ןלעװ
 ןפולטנַא רימ ןלעװ ,טשרעּוצ יװ יױזַא ,זדנּוא ןגעקַא ןײגסױרַא
 ןלעװ רימ זיּב ,ודנּוא ךָאנ ןײנסױרַא ןלעװ יז ןּוא" .ייז רַאפ
 יז ;ןגָאז ןלעװ יז םורָאװ ,טָאטש רעד ןּופ ןעיצקעװַא יז
 ןפולטנַא ןלעװ רימ ןּוא ;טשרעּוצ יװ ױזַא זדנּוא רַאפ ןפיולטנַא
 טעװ ןּוא ,רעיױל רעד ןּופ ןייטשפיוא טעװ ריא ןּואי .ייז רַאפ
 ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג רעייַא הוהי ןּוא ,טָאטש יד ןעמענרַאפ
 ,טָאטש יד טּפַאכרַאפ ריא יו ,ןייז טעװ סע ןּוא* .טנַאה רעיײַא
 טרָאװ סָאד יװ ױזַא ;רעייפ ןיא טָאטש יד ןדניצנָא ריא טלָאז
 .ןלױפַאּב ךייַא ּבָאה ךיא ,טעז ;ןָאט ריא טלָאז טָאג ןּופ

 .ןקילגמוארַאפ א
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 ןעגנַאגענקעװַא ןענייז יז ןּוא ,טקישעג יז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי
 ןשיוצ ןּוא לָא-תיֵּב ןשיווצ ןסעזעג ןענייז ןּוא ,טרָארעױל םעד ּוצ
 טכַאנ ענעי טקיטכענעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא .יֵע ןּופ ברעמ ןיא ,יַצ
 .קלָאפ םעד ןשיװצ

 טָאה ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא"
 קלָאפ ןּופ עטסטלע יד ןּוא רע ןּוא ,קלָאפ סָאד טלייצעגרעּביא
 סָאד ןּוא* .יִע ףיוא קלָאפ ןרַאפ סיורַאפ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז
 יז ןּוא ,ןעגנַאגענפױרַא זיא םיא טימ סָאװ קלָאפ-המחלמ עצנַאג
 ןּבָאה ןּוא ,טָאטש רעד ןגעקַא ןעמוקעג ןענייז ןּוא ,טנענעג ןּבָאה
 ןשיװצ ןעװעג זיא לָאט רעד ןּוא ;יֵע ןּופ ןופצ ןיא טרעגַאלעג
 טנזיוט ףניפ םּורַא ןעמּונעג טָאה רע ןּוא* .יֵע ןשיוװצ ןּוא םיא
 ןוא לֵאיתיֵּב ןשיװצ רערעול רַאפ טלעטשעג יז טָאה ןּוא ,ןַאמ

 טלעטשעגסיוא יז ןּבָאה ױזַא* .יֵע ןּופ ברעמ ןיא ,יֵע ןשיװצ ;
 ,טָאטש רעד ןּופ ןופצ ןיא סָאװ הנחמ עצנַאג יד ,קלָאפ סָאד
 ַעּוׁשֹוהְי ןּוא .טָאטש רעד ןּופ ברעמ ןיא ליח-רעטניה רעייז ןּוא
 .לָאט ןטימ ןיא טכַאנ רענעי ןיא ןעננַאגעג זיא

 ,ןעורעד טָאה יֵע ןּופ ךלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןּבָאה יז ןּוא ,טלײַאעג ךיז טָאטש רעד ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה יױזַא
 ףיוא לארׂשי ןגעקַא ןעננַאנעגסױרַא ןענייז ןּוא ,טרעדעפעג ךיז
 ,טייצ רעטדערעגּפָא רעד ןיא ,קלָאפ ץנַאג ןייז ןּוא רע ,המחלמ
 ןענייז רערעױל זַא טסּוװעג טינ טָאה רע ןּוא ,ןױלּפ םעד רַאפ
 ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהי ןּוא* .טָאטש רעד רעטניה ןּופ םיא ףיוא
 ןעניי ןוא ,יײז רַאפ ןגָאלשעג יװ טכַאמעג ךיז ןּבָאה לארׂשי
 .רּבדמ ןּופ געװ ןפיוא ןפָאלטנַא

 ןפורעגפיונוצ זיא יַע ןיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא"
 ןוא ,ןעּוׁשֹוהְי טנָאיעגכָאנ ןּבָאה יז ןּוא ;ןנָאױצכָאנ יז ,ןרָאװעג
 זיא סע ןּואי .טָאטש רעד ןּופ ןרָאװעג ןגױצעגקעװַא ןענייז
 טינ זיא סָאװ ,לֵאזתיֵּב ןיא ןּוא יֵע ןיא שטנעמ ַא ןּבילּבעג טינ
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 טָאטש יד טוָאלעג ןּבָאה יז ןּוא ;לארׂשי ךָאנ ןעגנַאגעגסױרַא
 .לארׂשי טגָאיעגכָאנ ןּוא ,ןּפָא

 זיּפש םעד סיוא קערטש :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה
 טנַאה ןייד ןיא םורָאװ ,יֵע טָאטש רעד ןגעקַא טנַאה ןייד ןיא סָאװ
 זיּפש םעד טקערטשעגסיוא טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא .ןּבעג יז ךיא לעװ
 ןענייז רערעיול יד ןּוא* .טָאטש רעד ןנעקַא טנַאה ןייז ןיא סָאװ
 ןפָאלעג ןענייז יז ןּוא ,טרָא רעייז ןּופ ךיג ףיוא ןענַאטשעגפיוא
 רעד ןיא ןײרַא ןענייז ןּוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רע יװ
 ןּבָאה ןּוא טלײַאעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןעגנּוװצַאּב יז ןּבָאה ןּוא ,טָאטש
 ןּבָאה יע ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא" .רעייפ ןיא טָאטש יד ןדנּוצעגנָא
 ךיור רעד טשרע ,ןעזרעד ןּוא ,ךיז רעטניה טרעקענמּוא ךיז
 טַאהעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,למיה םּוצ ףױרַא זיא טָאטש רעד ןּופ
 סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא .רעהַא רעדָא ןיהַא ןפיול ּוצ חֹוּכ ךיז ןיא
 -כָאנ יד ףיוא טרעקעגמוא ךיז טָאה ,רּבדמ םּוצ ןפָאלטנַא זיא
 יד וַא ןעועג ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהי יװ ןּוא: .רענָאי
 רעד ןּופ ךיור רעד זַא ןּוא ,טָאטש יד ןעגנּוװצַאּב ןּבָאה רערעיול
 ןוא ,טרעקעגמוא ךיז יז ןּבָאה ױזַא ,ןעגנַאגעגפיוא זיא טָאטש
 -סורַא ןענייז ענעי ןּוא* .יֵצ ןּופ ןשטנעמ יד ןגָאלשעג ןּבָאה
 ןעוועג ןענייז יז זַא יױװַא ,ייז ןגעקַא טָאטש רעד ןּופ ןעננַאנעג
 .טייז רענעי ףיוא יד ןּוא ,טייז רעד ףיוא יד ,לארׂשי ןּופ ןטימ ןיא
 םענעּבילּבעג ַא ןוָאלּוצרעּביא טינ יז זיּב ןגָאלשעג יז ןּבָאה יז ןּוא
 טּפַאכעג יז ןּבָאה יֵע ןּופ ךלמ םעד ןּוא= .םענענּורטנַא רעדָא
 .ןעּושֹוהי ּוצ טכַארּבעג םיא ןּוא ,ןקידעּבעל ַא

 -סיוא טקידנעעג ןּבָאה לארׂשי יד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 סָאװ רּבדמ םעד ןיא דלעפ ןפיוא ,יַע ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןעגרה
 ןלַאפעג עלַא ןענייז יז ןּוא ,םיא ןיא טגָאיעגכָאנ יז ןּבָאה יז
 ,ןרָאװעג טדנעלרַאפ ןענייז יז ויּב דרעװש ןּופ ףרַאש ןכרּוד
 ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןּוא ,יַע ןייק טרעקעגמּוא ךיז לארׂשי ץנַאג ןּבָאה
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 ןיא ןלַאפעג ןענייז סָאװ עלַא ןּוא* .דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ
 :טנזױט ףלעווצ ןעװעג ןענייז ,יורפ ַא זיּב ןַאמ ַא ןּופ ,גָאט םענעי
 ןייז ןגיוצעגקירּוצ טינ טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא* .יִצ ןּופ ןשטנעמ עלַא
 טָאה רע ויּב ,זיּפש ןטימ טקערטשעגסיוא טָאה רע סָאװ טנַאה
 םעד ןּוא תומהּב יד רָאנ= .יֵע ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא טסיװרַאפ
 ,ךיז רַאפ טּביױרעג לארׂשי יד ןּבָאה טָאטש רענעי ןּופ ּבױרקַאז
 .ןעּוׁשֹוהְי ןלױפַאּב טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ יױװַא
 ןַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה ןּוא ,יַע טנערּברַאפ טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא**
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב שינעטסיװ ַא ,ןפיוה-הברּוח ןקיּביײא
 םיוּב ַא ףיוא ןעננַאהענפיוא רע טָאה יע ןּופ ךלמ םעד ןּוא*
 ַעּושֹוהְי טָאה ,ןעננַאנעגרעטנוא זיא ןּוז יד יװ ןּוא ;טײצטנװָא זיּב
 םעד ןּופ ּבײל ןטיוט ןייז ןעמּונענּפָארַא טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב
 םעד ןּופ גנַאגניַא םעד רַאפ ןפרָאװעגקעװַא םיא ןּוא ,םיוּב
 ןסיורג ַא םיא רעּביא טלעטשעגפיוא טָאה עמ ןּוא ,רעױטטָאטש
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב טייטש סָאװ) רענייטש ןפיוה

 טָאג םעד הוהי ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג ַעּוׁשֹוהי טָאה לָאמסנעד"
 ןופ טכענק רעד השמ יװ ױזַא*' ,לָביֵע גרַאּב ןפיוא לארׂשי ןּופ
 טײטש סע יװ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןלױפַאּב טָאה טָאג
 ,רענייטש עצנַאנ ןּופ חּבומ ַא ;השמ-תרֹוּת ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשעג
 ןּבָאה יז ןּוא .ןוייַא ןַא ןּביוהענפיוא טינ יז ףיוא טָאה עמ סָאװ
 טכַאלשעג ןּוא ,טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב םיא ףיוא טכַארּבעגפיוא
 יד ףיוא ןּבירשעגפיוא ןטרָאד טָאה רע ןּוא* .רעפּפָאדירּפ
 ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,השמ-תרֹוּת ןּופ גנורוחרעּביא ןַא רענייטש
 ,לארׂשי ץנַאג ןּוא= .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טכיזעגנָא ןיא
 ןענייז ,רעטכיר ערעייז ןּוא ,רעעזפיוא ןּוא עטסטלע ערעייז ןּוא
 יד רַאפ ,ןורָא ןּופ טייז רענעי ןּופ ןּוא טייז רעד ןּופ ןענַאטשעג
 סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ יִוֵל טבש ןּופ םינהֹּכ
 טפלעה ,רענערָאּבעגניַא רעד יװ רעדמערפ רעד יװַא--דנּוּב
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 ,לָביֵע גרַאּב ןגעקַא יז ןּופ טפלעה ןּוא ,םיוָרג גרַאּב ןגעקַא יז ןּופ
 ,ןלױפַאּב רעירפ ןּופ טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ יװ ױזַא
 רע טָאה ךָאנרעד ןּוא* .לארׂשי קלָאפ סָאד ןשטנעּב ּוצ
 ,הללקיד ןּוא הכרּב יד ,הרֹוּת רעד ןּופ רעטרעוו עלַא טנעיילעג
 טינ* .הרֹוּת רעד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשעג טייטש סָאװ ץלַאיװ ױזַא
 ַעּושֹוהְי סָאװ ,ןלױפַאּב טָאה השמ סָאװ ץלַא ןּופ טרָאװ ַא ןעוועג
 ,לארׂשי ןּופ גנולמַאזנייַא רעצנַאג רעד רַאפ טנעיילעג טינ טָאה
 ןדמערפ םעד ןּוא ,רעדניק עניילק יד ןּוא ,רעּבײװ יד ןּוא
 .ייז ןשיוצ ןעגנַאגעגטימ זיא סָאװ

 טייז רעד ףיוא סָאװ םיכלמ עלַא זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי ןל
 םעד ףיוא ןּוא ,גנורעדינ רעד ןיא ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיא ,ןד רַי

 רעד ןּוא ,יּתִח רעד ,ןֹונָבל ןגעקַא ,לודָגַה-םַי ןּופ גערּב ןצנַאג
 ןּבָאה ,יסּובי רעד ןּוא ,יִוֵח רעד ,יזרּפ רעד ,ינֲעַנּכ רעד ,ירֹומָא
 המחלמ ,םענייא ןיא טלמַאזעגנייַא ךיז יז ןּבָאה ױזַאי ,טרעהרעד
 .ליומ ןייא טימ ,לארׂשי טימ ןּוא ןעּוׁשֹוהי טימ ןטלַאה ּוצ

 ַעּוׁשֹוהי סָאװ טרעהעג ןּבָאה ןֹועְבִנ ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא*
 טימ ןָאטעג ןּבָאה ךיוא ייו ןּוא* ;יֵע ּוצ ןּוא ֹוחירי ּוצ ןָאטעג טָאה
 ןּוא ;טלעטשרַאפ ךיז ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,טיײקיטסיל
 ןיא ,ןעלזייא ערעייז רַאפ קעז עטצינעגּפָא ןעמונעג ןּבָאה יז
 -נײװ ענעדנוּבעגפיונוצ ןּוא ענעטלָאּפשעצ ןּוא עטצינענּפָא
 ערעייז ףיוא ךיש עטעטַאלרַאפ ןּוא ענעגָארטעגּפָא ןּוא* ,ןעלנָאל
 עצנַאנ סָאד ןּוא ;ךיז ףיוא רעדיילק ענעגָארטעגּפָא ןּוא ,סיפ
 .ךַאלקערּב ףיוא טנקירטרַאפ ןעוועג זיא גנורעצ רעייז ןּופ טיורּב
 ןּוא ,לֶנֹלִג ןייק רענַאל ןיא ןעּוׁשֹוהי ּוצ ןעננַאנעג ןענייז יז ןּוא
 ןטײװ ַא ןּופ :לארׂשי ןּופ רענעמ יד ּוצ ןּוא םיא ּוצ טגָאזעג ןּבָאה
 .דנּוּב ַא ודנוא טסילש דנּוצַא ןּוא ,ןעמּוקעג רימ ןענייז דנַאל

 רשפא :יִוֵח םעד ּוצ טגָאזעג לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּבָאהי
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 ןּבָאה" ?דנּוּב ַא ןסילש ריד ךיא ןעק יװ ןּוא ,ודנּוא ןשיװצ ּוטסציז
 ַעּוׁשֹוהי טָאה .רימ ןענייז טכענק ענייד :ןעּוׁשֹוהְי ּוצ טנָאזעג יז
 ןּבָאה" ?ריא טמּוק ןענַאװ ןּופ ןּוא ?ריא טייז רע :טגָאזעג יז ּוצ
 ןעמוקעג ןענייז דנַאל ןטײװ ַא רעייז ןּופ :טגָאזעג םיא ּוצ יז
 םורָאװ ;טָאג ןייד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּבילּוצ ,טכענק ענייד
 ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,גנורעה ןייז טרעהעג ןּבָאה רימ
 םיכלמ ײװצ יד ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא" ,םִיַרצִמ ןיא
 ךלמ םעד ןֹוחיס ּוצ ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ ירֹומָא םעד ןּופ
 .תֹורָּתשַע ןיא סָאװ ןֶׁשָּב ןּופ ךלמ םעד גֹוע ּוצ ןּוא ,ןֹוּבשֶח ןּופ
 עלַא ןּוא ,עטסטלע ערעזדנּוא טגָאזעג זדנּוא ּוצ ןּבָאה'י
 גנּורעצ ךיז טימ טמענ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דנַאל רעזדנוא ןּופ רעניֹוװַאּב
 :יײז ּוצ ןגָאז טלָאז ריא ןּוא ,ןגעקטנַא יז טייג ןּוא ,געװ ןפיוא
 .דנּוּב ַא ודנּוא טסילש דנּוצַא ןּוא ;רימ ןענייז טכענק ערעיײַא
 ךיז רימ ןּבָאה טיײהרעמערַאװ-סרעזדנוא טיורּב עקיזָאדסָאד'י
 סָאװ גָאט םעד ןיא ,רעזייה ערעזדנּוא ןּופ טימרעד טויײּפשרַאפ
 -רַאפ סע ויא טָא דנּוצַא ןּוא ,ךייַא ּוצ ןייג ּוצ סױרַא ןענייז רימ
 ,ןעלגָאלנײװ עקיזָאדיד ןּוא* .ךַאלקערּב ןרָאװעג ןּוא ,טנקירט
 יז ןענייז טָא ןּוא ,יינ ןעװעג ןענייז ,טליפעגנָא ןּבָאה רימ סָאװ
 ערעודנּוא ךיש ןּוא רעדײלק עקיזָאדיד ןּוא ,ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ
 .געוו ליפ רעייז ןּופ ןרָאװעג ןגָארטעגּפָא ןענייז

 סטָאג ןּוא ,גנורעצ רעיײז ןּופ ןעמּונעג ןּבָאה רענעמ יד ןּוא!
 םולש טכַאמעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא* .טגערפעג טינ יז ןּבָאה ליומ
 יד ןּוא .ןּבעל ןזָאל ּוצ יז ,דנּוּב ַא ןסָאלשעג יז ןּוא ,יײז טימ
 .ןרָאװשעג יז ןּבָאה הדע רעד ןּופ ןטשריפ

 ייֵז יו םעדכָאנ געט ירד ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןוא*
 טנָאנ ןענייז יז זַא טרעהעג יז ןּבָאה ,דנּוּב ַא ןסָאלשעג ייז ןּבָאה
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי* .ײז ןשיוװצ ןציז יז זַא ןּוא ,יײז וצ
 .גָאט ןטירד ןפיוא טעטש ערעייז ןיא ןעמּוקעג ןענײז ןּוא ,ןגיוצעג
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 ,תֹורַאּב ןּוא ,הָריִפּכ ןּוא ,ןֹועְבִנ ןעװעג ןענייז טעטש ערעייז ןּוא
 טינ יז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד רעּבָאי* .םירָעי-תירק ןּוא
 ןרָאװשעג יז ןּבָאה הדע רעד ןּופ ןטשריפ יד לײװ ,ןגָאלשעג
 טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב
 .ןטשריפ יד ףיוא טלמרּומעג

 רימ :הדע רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג ןטשריפ עלַא ןּבָאה*
 ןרָאט רימ ןּוא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי יּב ןרָאװשעג יז ןּבָאה
 ןזָאל יז ןּוא ,ןָאט יז רימ ןוומ סָאדי .ןרירנָא טינ דנּוצַא יז
 העּובש רעד ןגעוו ןּופ ןרָאצ ַא ןייז טינ לָאז ודנוא ףיוא ידּכ ,ןּבעל
 טגָאזעגנָא ןּבָאה ןטשריפ יד ןּוא** .ןרָאװשעג יז ןּבָאה רימ סָאװ
 -צלָאה ןרָאװעג ןענייז יז ןּוא .ןּבעל ןּבײלּב יז ןלָאז :יז ןגעו
 יװ יװַא ,הדע רעצנַאג רעד רַאפ רעּפעשרעסַאװ ןּוא רעקעה
 .ייז ןגעו ןסייהעג ןּבָאה ןטשריפ יד

 ,טדערעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,ןפורעג יז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טרַאנעג ודנוא ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ?ודנּוא ןשיװצ טציז ריא ןעוװ ,ךייַא ןּופ טײװ רעייז ןענייז רימ
 ןייגסיוא טינ לָאז סע ןּוא ,ןטלָאשרַאפ ןייז ריא טלָאז דנּוצַא ןוא
 רַאפ רעּפעשרעסַאװ ןּוא רעקעהצלָאה ןּוא טכענק ַא ְךייַא ןּופ
 .טָאג ןיימ ןּופ זיוה םעד

 לײװ :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי טרעפטנעעג יז ןּבָאה!
 סָאװ סָאד ,טכענק ענייד ןרָאװעג טליײצרעד זיא טלייצרעד
 ןּבעג ּוצ ךייַא ,ןהשמ טכענק ןייז ןלױפַאּב טָאה טָאג ןייד הוהי
 דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןגיליטרַאפ ּוצ ןּוא ,דנַאל עצנַאג סָאד
 רַאפ ןגירקעג ארֹומ רעייז ןּבָאה רימ ןּוא ,ְךייַא רַאפ ןּופ
 עקיזָאדיד ןָאטעג רימ ןּבָאה םּורד ;ךייא ןּופ תושפנ ערעזדנוא
 טּוג זיא סע יװ ;טנַאה ןייד ןיא רימ ןענייז טָא דנּוצַא ןּוא= .ךַאז
 .ּוט ,זדנּוא טימ ןָאט ּוצ ןגיוא ענייד ןיא קיטרַאפטכער ןּוא

 ןעװעג ליצמ יז טָאה ןּוא ,ןָאטעג יױזַא יז טימ טָאה רע ןּוא*
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 טינ יז ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 רַאפ גָאט םענעי ןיא טכַאמעג יז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי .טעגרהעג
 ןּוא ,הדע רעד רַאפ ,רעּפעשרעסַאװ רַאפ ןּוא רעקעהצלָאה
 טרָא םעד ןיא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ,טָאג ןּופ חּבזמ םעד רַאפ
 .ןלײװרעדסױא טעװ רע סָאװ

 םִיַלָׁשּורי ןּופ ךלמ רעד קֶדֶצייִנֹודַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 יז טָאה ןּוא ,יֵע ןעננוװצַאּב טָאה ַעּוׁשֹוהי זַא טרעהעג טָאה

 ,ךלמ ריא ּוצ ןּוא וחירי ּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא זַא ;טסיװרַאפ
 רעניוװַאּב יד זַא ןּוא ;ךלמ ריא ּוצ ןּוא יֵע ּוצ ןָאטעג רע טָאה יװַא
 ןּבילּבעג ןענייז ןּוא ,לארׂשי טימ םולש טכַאמעג ןּבָאה ןֹועְבִנ ןּופ
 ןעוועג זיא ןֹועְבִנ לײוו ,ןגירקעג ארֹומ רעיײז יז ןּבָאה ;ײז ןשיװצ
 לײװ ןּוא ,טעטשי-הכולמ יד ןּופ ענייא יװ יױװַא ,טָאטש עסיורג ַא
 ןענייז ןשטנעמ עריא עלַא ןּוא ,יֵע ןּופ רעסערג ןעװעג זיא יז
 טָאה םִיַלָשּורי ןּופ ךלמ רעד קָדֶצינֹודַא ןּוא* .םירֹוּביג ןעוװעג
 ךלמ םעד םֶאְרִּפ ּוצ ןּוא ,ןֹורבֶח ןּופ ךלמ םעד םֶהֹוה ּוצ טקישעג
 םעד ריבד ּוצ ןּוא ,שיכָל ןּופ ךלמ םעד ַעיִפִי ּוצ ןּוא ,תּומרָי ןּופ
 טפלעה ןּוא ,רימ ּוצ ףױרַא טמּוק* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןֹולגָע ןּופ ךלמ
 טימ םולש טכַאמענ טָאה יז לײװ ,ןֹועְבְג ןגָאלש רימָאל ןּוא ,רימ
 |  .לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ ןּוא ןעּוׁשֹוהְי

 ףניפ יד ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ןּוא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה'
 ,ןֹורבֶח ןּופ ךלמ רעד ,םִיַלָׁשּורי ןּופ ךלמ רעד ,ירֹומָא ןּופ םיכלמ
 ,ןֹולגָע ןּופ ךלמ רעד ,שיכָל ןּופ ךלמ רעד ,תּומרָי ןּופ ךלמ רעד
 ,ןֹועְבִנ ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה יז ןּוא ,תונחמ ערעייז עלַא טימ יז
 .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּוא

 רענַאל ןיא ןֵעּוׁשֹוהי ּוצ טקישעג ןֹועבְג ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה'
 ןופ טנעה ענייד ןוָאלּפָא טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לֶגלִג ןייק
 ,ודנוא ףלעה ןּוא ,ךיג ףיוא זדנּוא ּוצ ףױרַא םּוק :טכענק ענייד
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 רעניֹוװַאּב יד ,ירֹומֶא ןּופ םיכלמ עלַאםורָאװ ;ייּב ודנוא ייטש ןּוא
 .ודנּוא ףיוא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה ,גרעּבעג םעד ןּופ

 עצנַאג סָאד ןּוא רע ,לֶנלִג ןּופ ןעגנַאגענפױרַא ַעּוׁשֹוהְי זיא*
 טָאג ןּוא* .םירֹוּביג עשידלעה עלַא ןּוא ,םיא טימ קלָאפ"המחלמ
 םורָאװ ,ײז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאה
 טינ טעװ יז ןּופ רענייק ;טנַאה ןייד ןיא ןּבענעג ייז ּבָאה ךיא
 ;םיצּולּפ יז ףיוא ןעמּוקעג זיא ַעּוׁשֹוהְי ןּוא" .ריד רַאפ ןײטשַאּב
 טָאג ןּוא* .לֶגלִג ןּופ ןעגנַאגענפױרַא רע זיא טכַאנ עצנַאג יד
 ַא ןגָאלשעג יז טָאה רע ןּוא ;לארׂשי רַאפ טלמּוטעצ יז טָאה
 געװ םעד ףיוא טנָאיענכָאנ יז טָאה ןּוא ,ןֹועְבִנ ןיא קַאלש ןסיורג
 ,הקְוַע ויּב ןגָאלשעג יז ןּוא ,ןֹורֹוח-תיֵּב ןּופ גנַאגפױרַא םעד ןּופ
 רַאפ ןפָאלעג ןעניז יז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא-* .הָדֹקַמ ויּב ןּוא
 -תיֵּב ןּופ גנַאגּפָארַא םעד ףיוא ןעװעג ןענייז יז ןעװ ,לארׂשי
 עסיורג למיה ןּופ יז ףיוא ןפרָאװעגּפָארַא טָאג טָאה ,ןֹורֹוח
 ןענייז רעמ .ןּברָאטשעג ןענייז יז ןּוא ,הקָוַצ ויּב ,רענייטש
 יד יװ ,רענײטשלנָאה יד ןופ ןּברָאטשעג ןענייז סָאװ יד ןעוועג
 .דרעווש ןטימ טעגרהעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ

 גָאט םעד ןיא--טָאג ּוצ טדערעג ַעּוׁשֹוהי טָאה לָאמסנעדיי
 ןּופ רעדניק יד ּוצ ירֹומָא םעד ןּבעגעגרעּביא טָאה טָאג סָאװ
 :לארׂשי ןּופ ןגיוא יד רַאפ טנָאזעג טָאה רע ןּוא--לארׂשי

 ,ןֹועְבִנ ןיא ליטש ייטש ,ןּוז
 !ןֹוליַא ןּופ לָאט ןיא ,הנבל ןּוא
 ,ןענַאטשעג ליטש זיא ןּוז יד ןּוא*

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה הנבל יד ןּוא
 .טנייפ ענייז ןָא ןעוועג םקֹונ ךיז טָאה קלָאפ סָאד ויּב

 ךיז טָאה ןּוז יד ןּוא .רֶׁשָי ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירטַאּב ןיוש זיא סָאד
 טלײַאעג טינ ךיז טָאה ןּוא ,למיה ןּבלַאה ןיא טלעטשענֿפָא
 זיא רענעי יו גָאט ַאזַא ןּואי* .גָאט ןצנַאג ַא םּורַא ןייגוצרעטנוא
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 ןכרָאהעג לָאז טָאג זַא ,םיא ךָאנ רעדָא םיא רַאפ ,ןעװעג טינ
 ןטלַאהעג המחלמ טָאה טָאג םורָאװ ;ןשטנעמ ַא ןּופ לוק םעד
 .לארׂשי רַאפ

 "מוא ךיז ןּבָאה םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא עּוׁשֹוהי ןּוא*
 םיכלמ ףניפ עקיזָאדיד ןּואי* .לְנלִג ןייק רענַאל ןיא טרעקעג
 ןיא ליה .רעד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז
 ףניפ יד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעּוׁשֹוהי ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא* .הָדֹקַמ
 ןיא לײה רעד ןיא ןטלַאהַאּב ןרָאװעג ןענּופעג ןענייז םיכלמ
 רענייטש עסיורג ּוצ טלקייק :טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה" .הָדקַמ
 יז ,ןשטנעמ ריא ןּבעל טלעטש ןּוא ,לייה רעד ןּופ ליומ םּוצ
 ערעיײַא ךָאנ טגָאי ;ןלעטשּפָא טינ ְךייַא טלָאז ריא ןּוא" .ןטיה ּוצ
 טלָאז ריא ;עטשרעטניה ערעיײז ןגָאלש טלָאז ריא ןּוא ,טנייפ
 רעייַא הוהי םורָאװ ;טעטש ערעייז ןיא ןעמּוקנײרַא ןזָאל טינ יז
 .טנַאה רעייַא ןיא ןּבענעג יז טָאה טָאג

 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ַעּוׁשֹוהי זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא""
 ןענייז יז זיּב ,קַאלש ןסיורג ַא רעייז ןגָאלש טקידנעעג יז ןּבָאה
 ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ענעּבילּבעג יד ןּוא ,ןרָאװעג טדנעלרַאפ
 סָאד טָאה יוװַא* ,טעטשננּוטסעפ יד ןיא ןײרַא ןענייז ,ייז ןּופ
 הָדֹקַמ ןייק ןעּוׁשֹוהי ּוצ רעגַאל ןיא טרעקעגמּוא ךיז קלָאפ עצנַאג
 ןּופ ןצימע ןגעקַא טפרַאשעג טינ גנּוצ ןייז טָאה רענייק ;םולשּב
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ,לייה רעד ןּופ ליומ סָאד ףיוא טנפע :טגָאזעג ַעּוׁשֹוהְי טָאהי
 רעד ןּופ םיכלמ ףניפ עקיזָאדיד רימ ּוצ סױרַא טגנערּב ןּוא
 טכַארּבענסױרַא ןּבָאה יז ןּוא ;ןָאטעג ױזַא יז ןּבָאה= .לייה
 ןּופ ךלמ םעד ,ליײה רעד ןּופ םיכלמ ףניפ עקיזָאדיד םיא ּוצ
 םעד ,תּומרָי ןּופ ךלמ םעד ,ןֹורבֶח ןּופ ךלמ םעד ,םִיַלָׁשּורי
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןֹולנֶע ןּופ ךלמ םעד ,שיכְל ןּופ ךלמ
 ,ןעּוׁשֹוהי ּוצ םיכלמ עקיזָאדיד טכַארּבעגסױרַא ןּבָאה ייז יװ
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 טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןפּורעג ַעּוׁשֹוהְי טָאה יױװַא
 םיא טימ ןענייז סָאװ טייל-המחלמ יד ןּופ רעריפ יד ּוצ טגָאזעג
 רעודלעה יד ףיוא סיפ ערעייֵא ףױרַא טּוט ,טנענעג :ןעגנַאגעג
 ןָאטעגפױרַא ןּבָאה ןּוא ,טנענעג יז ןּבָאה .םיכלמ עקיזָאדיד ןּופ
 וצ טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא" .רעודלעה ערעיײז ףיוא סיפ ערעיײז
 טייז ,ןטסגנַא טינ ןּוא ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :טגָאזעג יז
 ערעײַא עלַא ּוצ ןָאט טָאג טעװ יױװַא םורָאװ ,טסעפ ןּוא קרַאטש
 טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא* .יײז טימ המחלמ טלַאה ריא סָאװ טנייפ
 ןעגנַאהעגפיוא יז ןּוא ,טיײטעג יז טָאה ןּוא ,ןגָאלשעג ךָאנרעד יז
 רעמיוּב יד ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז יז ןּוא ;רעמיוּב ףניפ ףיוא
 ,גנַאגרעטנּואנוז ןּופ טייצ ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא= .טנװָא ןויּב
 יד ןּופ ןעמּונענּפָארַא יז טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב ַעּוׁשֹוהְי טָאה
 ךיז ןּבָאה יז סָאװ ,לייה רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא יז ןּוא ,רעמיוּב
 רענייטש עסיורג ןָאטעגפױרַא טָאה עמ ןּוא .ןטלַאהַאּב ןטרָאד
 ןקיטנייה ףיוא זיּב שזַא ןניל יז ווו ,לײה רעד ןּופ ליומ ןפיוא
 | .גָאט

 ןוא ,גָאט םענעי ןיא הָדֹקִמ ןעננּוװצַאּב טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא= == |
 רע ;דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ ךלמ ריא ןּוא יז ןגָאלשעג טָאה
 טינ טָאה רע ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא ןּוא יז טסיװרַאפ טָאה
 ןּופ ךלמ םּוצ ןָאטעג טָאה רע ןּוא .ּבײלּברעּביא ןַא טזָאלעג
 .וחירי ןּופ ךלמ םּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא ,הָדְקַמ

 -רעּבירַא ןענייז םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהְי ןּוא*
 ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא ,הָנבִל ןייק הָדֹקַמ ןּופ ןעגנַאגעג
 ןיא ןּבעגעג ךלמ ריא ןּוא יז ךיוא טָאה טָאג ןּוא* .הָנבִל טימ
 ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז טָאה רע ןּוא ;לארׂשי ןּופ טנַאה רעד
 טזָאלעג טינ טָאה רע ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא טימ ,דרעווש ןּוּפ
 ךלמ ריא ּוצ ןָאטעג טָאה רע ןּוא .ּבײלּברעּביא ןַא ריא ןיא
 .ֹוחירי ןּופ ךלמ םּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא
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 -רעּבירַא ןענייז םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהְי ןּואיי
 ריא ףיוא טרעגעלעג טָאה רע ןּוא ,שיכָל ןייק הנבַל ןּופ ןעגנַאגעג
 - שיכָל ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא* .ריא ןגעקַא ןטלַאהעג המחלמ ןּוא
 ןפיוא ןעגנוװצַאּב יז טָאה רע ןּוא ;לארׂשי ןּופ טנַאה רעד ןיא
 .טימ ,דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז טָאה ןּוא ,גָאט ןטײװצ
 ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא
 .הָנבִל ּוצ

 רֶזָג ןּופ ךלמ רעד םֶרֹוה ןעמּוקענפױרַא זיא לָאמסנעד*י
 קלָאפ ןייז ןּוא םיא ןגָאלשעג טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא ,שיִכָל ןפלעה ּוצ
 .ּבײלּברעּביא ןַא טזָאלעג טינ םיא טָאה רע ויּב

 -רעּבירַא ןענייז םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהְי ןּואי
 ףיוא טרענעלעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןֹולנֶע ןייק ׁשיִכָל ןּופ ןעגנַאגעג
 יז ןּבָאה ײז ןּוא* .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּוא ,ריא
 ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןּוא ,גָאט םענעי ןיא ןעננוװצַאּב
 טסיװרַאפ רע טָאה ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא ןּוא ;דרעװש ןּופ
 .שיכָל ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;גָאט םענעי ןיא

 ןעגנַאגענפױרַא ןענייז םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהי ןּוא"
 .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה יז ןּוא ,ןֹורבֶח ןייק ןֹולנֶע ןּופ
 ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןּוא ,ןעננוװצַאּב יז ןּבָאה יז ןּואי
 עלַא ןּוא ,טעטש עריא עלַא ןּוא ,ךלמ ריא טימ ,דרעוװש ןּופ
 ;ּבײלּברעּביא ןַא טזָאלעג טינ טָאה רע ;ריא ןיא סָאװ תושפנ
 -רַאפ טָאה רע ןּוא .ןֹולנֶע ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 .ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא ןּוא יז טסיוו

 -מּוא ךיז ןּבָאה םיא טימ לארׂשי ץנַאנ ןּוא ַעּוׁשֹוהְי ןּוא*
 .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא ,ריבד ןייק טרעקעג
 ;טעטש עריא עלַא ןּוא ,ךלמ ריא ןּוא יז ןעגנוװצַאּב טָאה רע ןּואי
 טסיװרַאפ ןּוא ,דרעוש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג ייז ןּבָאה יז ןּוא
 .בײלּברעּביא ןַא טזָאלעג טינ טָאה רע ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא
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 ריבד ּוצ ןָאטעג רע טָאה יױזַא ,ןֹורבֶח ּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ּוזַא
 וצ ןּוא הָנבִל ּוצ ןָאטעג ךיוא טָאה רע יװ ױזַא ;ךלמ ריא ּוצ ןּוא
 .ךלמ ריא

 סָאד ,דנַאל עצנַאג סָאד ןגָאלשעג טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא"
 ,ןעגנַאגּפָארַא יד ןּוא ,גנורעדינ יד ןּוא ,םורָד םעד ןּוא ,גרעּבענ
 ,ּביילּברעּביא ןַא טוָאלעג טינ טָאה רע ;םיכלמ ערעיײז עלַא ןּוא
 רעד הוהייוװ ױזַא ,טסיװרַאפ רע טָאה םעטָא ןַא רָאנ ּוװ טרעיינ
 ןגָאלשעג יז טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא** .ןלױּפַאּב טָאה לארׂשי ןּופ טָאג
 זיּב ןּוא ,ןֶׁשֹוג דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא ,הָוַע זיּב ןּוא ַענרַּב-שִדְק ןּופ
 טָאה דנַאל רעיײז ןּוא םיכלמ עקיזָאדיד עלַא ןּוא= .ןֹועְבִג
 ןּופ טָאג רעד הוהי םורָאװ ;לָאמ ןייא ףיוא ןעגנּוװצַאּב ַעּוׁשֹוהְי
 .לארׂשי רַאפ ןטלַאהעג המחלמ טָאה לארׂשי

 -מּוא ךיז ןּבָאה םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהְי ןּוא=
 .לֶנלִג ןייק רענַאל ןיא טרעקעג

 "רעד טָאה רֹוצָח ןּופ ךלמ רעד ןיבִי יװ ,ןעוועג זיא סע ןּואי ןאו
 ,ןֹודָמ ןּופ ךלמ םעד בֶבֹוי ּוצ טקישעג רע טָאה יװַא ,טרעה

 ןּוא" ;ףָשכַא ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא ,ןֹורמִש ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא
 ,ןױלּפ ןפיוא ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיא ,ןופצ ןיא סָאװ םיכלמ יד ּוצ
 ןטנגעג יד ןיא ןּוא ,גנורעדינ רעד ןיא ןּוא ,תֹורנִּכ ןּופ םורָד ןיא
 ,ברעמ ןיא ןּוא חרזמ ןיא יִנֲעַנּכ םעד ּוצי ;ברעמ ןיא ,רֹוד ןּופ
 יסּובי םעד ןּוא ,יזַרּפ םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא ,ירֹומָא םעד ּוצ ןּוא
 .הָּפצִמ דנַאל ןיא ןֹומרָח רעטנּוא יִוֵח םעד ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיא
 טימ תונחמ ערעײז עלַא ןּוא יז ,ןעננַאנעגסױרַא ןענייז יז ןּואי
 ןיא םי ןּופ גערּב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד יװ יװַא ,קלָאפ ליפ ,יײז
 יד עלַא ןּוא* .ליפ רעייז ןגעװטייר ןּוא דרעפ ןּוא ,טייקליפ
 ,ןעמוקעג ןענייז ןּוא ,טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה םיכלמ עקיזָאד -

 ,םֹורֵמ ןּופ ןרעסַאװ יד ייּב טרעגַאלעג םענייא ןיא ןּבָאה ןּוא
 .לארׂשי טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ
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 רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה'
 רעּביא עלַא יז ךיא ּבינ ,טייצ רעד םּורַא ןגרָאמ םורָאװ ,ייז
 ,ןטיירסױא ּוטסלָאז דרעפ ערעייז .לארׂשי רַאפ ענעגָאלשרעד
 .רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ּוטסלָאז ןגעװטײר ערעייז ןּוא

 ןענייז םיא טימ קלָאפ-המחלמ עצנַאג סָאד ןּוא ַעּוׁשֹוהי ןּואי
 ייֵז ןּוא ,םֹורֵמ ןּופ ןרעסַאװ יד ייּב םיצולּפ יז ףיוא ןעמּוקעג

 רעד ןיא ןּבעגעג ייז טָאה טָאג ןּוא* .ייז ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז |
 טנָאיעגכָאנ יז ןּוא ,ןגָאלשעג יז ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ טנַאה
 ןּופ לָאט םעד ויּב ןּוא ,םִיַמ-תֹופרֹׂשְמ ויּב ןּוא ,ןֹודיצ-סיורג זיּב
 ןזָאל ּוצ טינ יז זיּב ןגָאלשעג יז ןּבָאה יז ןּוא ;חרזמ ּוצ הָּפצִמ
 טָאג יװ יװַא ןָאטעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּואי .ּבײלּברעּביא ןַא
 ןּוא ,ןסירעגסיוא רע טָאה דרעפ ערעייז ;טגָאזעננָא םיא טָאה
 .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע טָאה ןגעװטײר ערעײז

 ןּוא ,טייצ רענעי ןיא טרעקעגמּוא ךיז טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא"
 ןטימ ןגָאלשעג רע טָאה ךלמ ריא ןּוא ,רֹוצָח ןעננּוװצַאּב טָאה
 ןּופ טּפױה סָאד ןעװעג רעירפ זיא רֹוצֶח םורָאװ ;דרעװש
 עלַא ןגָאלשרעד ןּבָאה יז ןּוא" .ןכיירגיניק עקיזָאדיד עלַא
 סע ;טסיװרַאפ--דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ריא ןיא סָאװ תושפנ
 רע טָאה רֹוצָח ןּוא ;:םעטָא רעקידעּבעל ןייק ןּבילּבעג טינ זיא
 עקיזָאדיד ןּופ טעטש עלַא ןּואי* .רעייפ ןיא טנערּברַאפ
 ןּוא ,ןעגנּוװצַאּב ַעּוׁשֹוהי טָאה ,םיכלמ ערעייז עלַא ןּוא ,םיכלמ
 יװ ױזַא ,טסיװרַאפ ייז-דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג ײז
 טעטש עלַא רעּבָא* .ןלױפַאּב טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ
 לארׂשי טָאה יז ,ךַאלגרעּב ערעייז ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 .טנערּברַאפ ַעּוׁשֹוהי טָאה ןײלַא רֹוצָח זיולּב ;טנערּברַאפ טינ
 ,תומהּב יד ןּוא ,טעטש עקיזָאדיד ןּופ ּבורקַאז ןצנַאג םעד ןּוא;*
 עלַא רָאנ ;ךיז רַאפ טּבױרעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה
 ןּבָאה יז זיּב דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןשטנעמ
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 ןקידעּבעל ןייק טזָאלעגרעּביא טינ ןּבָאה יז ;טגיליטרַאפ ײז
 ױזַא ,ןהשמ טכענק ןייז ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא* .םעטָא
 רע .ןָאטעג ַעּוׁשֹוהי טָאה ױזַא ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי ןלױפַאּב השמ טָאה
 ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא ןּופ ךַאז ַא טזָאלעגסױא טינ טָאה
 עצנַאג עקױָאדסָאד ןעמוונעגנייַא טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא** .ןהשמ
 עצנַאג סָאד ןּוא ,םורָד ןצנַאג םעד ןּוא ,גרעּבעג סָאד ,דנַאל

 גרעּבעג סָאד ןּוא ,ןולּפ םעד ןּוא ,גנורעדינ יד ןּוא ,ןֶׁשֹוג דנַאל -
 טייג סָאװ גרַאּב ןטַאלג םעד ןּופיי ,גנּורעדינ ןייז ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 רעטנּוא ,ןֹונָבל ןּופ לָאט ןיא דְנילַעַּב זיּב ןּוא ,ריִעֵׂש ּוצ ףױרַא
 ,ןענוװצַאּב רע טָאה םיכלמ ערעײז עלַא ןּוא ;ןֹומרָח גרַאּב
 טריפעג ַעּוׁשֹוהְי טָאה געט ליפ** .טײטעג יז ןּוא ןגָאלשעג יז ןּוא
 טָאטש ַא ןעװעג טינ" .םיכלמ עקיזָאדיד עלַא טימ המחלמ
 ץּוחַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ םולש טכַאמעג טָאה סָאװ
 ןעמונעגנייַא יז ןּבָאה ץלַא ;ןֹועְבִנ ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,יִוֵח רעד
 ןקרַאטש ּוצ ,טָאג ןּופ ןעװעג זיא סע םורָאװי* .המחלמ טימ
 יז לָאז עמ זַא ,לארׂשי טימ המחלמ ףיוא ץרַאה רעייז
 זַא טרעיינ ,טייקילעוטײל ןייק ןייז טינ לָאז יז ידּכ ,ןטסיװרַאפ
 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןגיליטרַאפ יז לָאז עמ

 "רַאפ טָאה ןּוא ,טייצ רענעי ןיא ןעמוקעג זיא ַעּוׁשֹוהְי ןּואי
 .,בֶנֵע ןּופ ,ריבד ןּופ ,ןֹורבֶח ןּופ ,גרעּבעג םעד ןּופ םיִקָנַע יד ןטינש
 ןּופ גרעּבעג ןצנַאג ןּופ ןּוא ,הדּוהי ןּופ גרעּבעג ןצנַאג ןּופ ןּוא
 סע* .טסיװרַאפ ַעּוׁשֹוהי יז טָאה טעטש ערעייז טימ ;לארׂשי
 רעדניק יד ןּופ דנַאל ןיא םיִקָנצ ןייק ןּבילּבעגרעּביא טינ ןענייז
 ןענייז ,דֹודׁשַא ןיא ןּוא ,תַג ןיא ,הָזַע ןיא רָאנ ;לארׂשי ןּופ
 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןעמּונעננייַא טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא= .ןּבילּבעג יז
 טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא ;ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאנ סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 ןעגנולײטנייַא ערעייז טול לארׂשי ּוצ הלחנ ַא רַאפ ןּבעגעג סע
 .םיטבש ערעייז ךָאנ
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 .המחלמ ןּופ קיאּור ןעוועג זיא דנַאל סָאד ןּוא

 ןופ רעדניק יד סָאװ דנַאל ןּופ םיכלמ יד ןענייז סָאד ןּוא רוי
 רענעי ףיוא דנַאל רעײז טּברַאעג ןּוא ,ןגָאלשעג ןּבָאה לארׂשי

 ןּוא ,ןֹומרָח גרַאּב זיּב ןֹונרַא לָאט ןּופ ,גנַאגפיואנּוז ּוצ ,ןדרַי טייז
 סָאװ ירֹומֶא ןּופ ךלמ רעד ןֹוחיסי :חרזמ ּוצ ןױלּפ ןצנַאג םעד
 סָאװ רֵעֹורֵע ןּופ טקיטלעװעג טָאה סָאװ ,ןֹוּבשֶח ןיא ןסעזעג זיא
 ּבלַאה רעּביא ןּוא ,לָאט ןטימ ןיא ןּוא ןֹונרֲא לָאט גערּב םייּב
 רעדניק יד ןּופ קרַאמעג םעד ,קֹוּבַי ךייט םעד ויּב ןּוא ,דָעלִג
 ןוא ,חרומ ּוצ ,תֹורנַּכ םי ןויּב ןױלּפ םעד רעּביא ןּוא* ,ןֹומַע ןּופ
 ּוצ געװ ןפיוא ,חרזמ ּוצ ,חַלֶמַה-םַי םעד ,ןולּפ ןּופ םי םעד ויּב
 .הָנסִּפ ןּופ ןעננַאגּפָארַא יד רעטנוא ,םורָד ןיא ןּוא ;תֹומיׁשייתיֵּב
 טשער םעד ןּופ ,ןֶשָּב ןּופ ךלמ םעד גֹוע ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא!
 ,יָעָרדֶא ןיא ןּוא ,תֹורָּתשַע ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,םיאָפר יד ןּופ
 ,הָבלַס רעּביא ןּוא ,ןֹומרָח גרַאּב רעּביא טקיטלעװעג טָאה ןּואי
 םעד ןּוא ,ירושג םעד ןּופ קרַאמעג םעד זיּב ,ןֶשָּב ץנַאג רעּביא ןּוא
 ןֹוחיס ןּופ קרַאמעג םעד--דָעֹלְנ ּבלַאה רעּביא ןּוא ,יתָכֲעַמ
 ןוא ,טָאג ןופ טכענק רעד השמי .ןֹוּבשֶח ןופ ךלמ םעד
 טכענק רעד השמ ןּוא ,ןגָאלשעג יז ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 וצ ןּוא ,םיִנֵבּואר יד ּוצ ּברַא ןַא רַאפ ןּבעגעג סע טָאה טָאג ןּופ
 .השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןּוא ,םידָנ יד

 יד ןּוא ַעּוׁשֹוהְי סָאװ דנַאל ןּופ םיכלמ יד ןענייז סָאד ןּואי
 ןדרַי טייז רעד ףיוא ןגָאלשעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןטַאלג םעד ויּב ןּוא ,ןֹונָבל ןּופ לָאט ןיא דְנ-לַעַּב ןּופ ,ברעמ ּוצ
 ןּבעגעג סע טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא ;ריִעֵׂש ּוצ ףױרַא טייג סָאװ גרַאּב
 ;ןעגנּולײטניַא ערעייז טול ּברַא ןַא רַאפ לארׂשי ןּופ םיטבש יד
 ,ןולּפ םעד ןיא ןּוא ,גנורעדינ רעד ןיא ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיאי
 ;םורָד םעד ןיא ןּוא ,רּבדמ ןיא ןּוא ,ןעגנַאגּפָארַא יד ףיוא ןּוא
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 ,יָוֲח רעד ,יזַרּפ רעד ,ינֲעַנּכ רעד ןּוא ,ירֹומֶא רעד ,יּתִח רעד
 | .יסּובי רעד ןּוא

 ;רענײא ,ֹוחירי ןּופ ךלמ רעד *
 ;רעניײא ,לָא-תיֵּב ןּבעל סָאװ יַ ןּופ ךלמ רעד
 ;רעניײא ,םִיַלָשּורי ןּופ ךלמ רעדיי

 ;רעניײא ,ןֹורבֶח ןּופ ךלמ רעד
 ;רענײא ,תּומרָי ןּופ ךלמ רעד'י

 ;רעניײא ,שיכָל ןּופ ךלמ רעד
 ;רעניײא ,ןֹולנֶע ןּופ ךלמ רעדי*

 ;רעניײא ,רֶזָג ןּופ ךלמ רעד
 ;רעניײא ,ריבד ןּופ ךלמ רעד*

 ;רעניײא ,רֶדָג ןּופ ךלמ רעד
 ;רענײא ,הָמרָח ןּופ ךלמ רעד

 ;רעניײא ,דֶרֵע ןּופ ךלמ רעד
 ;רענײא ,הָנבל ןּופ ךלמ רעד

 :רעניײא ,םָלּודַצ ןּופ ךלמ רעד
 ;רענײא ,הָדֹקַמ ןּופ ךלמ רעד"

 ;רעניײא ,לֵאזתיֵּב ןּופ ךלמ רעד
 ;רעניײא ,הּוּפַּת ןּופ ךלמ רעדיי

 ;רעניײא ,רָּפֵח ןּופ ךלמ רעד
 ;רעניײא ,קָפֵא ןּופ ךלמ רעד

 ;רעניײא ,ןֹורָש ןרעּביא ךלמ רעד
 ;רעניײא ,ןֹודָמ ןּופ ךלמ רעד"
 ;רעניײא ,רֹוצָח ןּופ ךלמ רעד
 ;רעניײא ,ןֹורמְדֹורמש ןּופ ךלמ רעד"

 ;רעניײא ,ףָשכַא ןּופ ךלמ רעד
 ;רעניײא ,ךֵנֲעַּת ןופ ךלמ רעד

 ;רעניײא ,ֹודְגמ ןּופ ךלמ רעד
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 ;רעניײא ,שֶדֹק ןּופ ךלמ רעדיי
 ;רעניײא ,לֶמרַּכ ןיא םֶעְנקִי ןּופ ךלמ רעד
 :רענייא ,רֹוד ןּופ טנגעג רעד ןיא ,רֹוד ןּופ ךלמ רעד

 ;רעניײא ,לגלִג ןיא םִיֹונ ןּופ ךלמ רעד
 .רענייא ,הָצרִּת ןּופ ךלמ רעד

 .קיסיירד ןּוא ןייא ,םיכלמ עלַא

 וצ טָאה טָאג ןּוא ;טגָאטַאּב ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא ַעּוׁשֹוהְי ןּואי לי
 זיא דנַאל ןּופ ןּוא ,טנָאטַאּב ןּוא טלַא טסיּב ּוד :טגָאזעג םיא

 דנַאל סָאד זיא סָאד* .ןעמענּוצנייַא ליפ רעייז ןּבילּבעג ךָאנ
 רעד ןּוא ,םיּתשַלּפ יד ןּופ ןטנגעג עלַא :ןּבילּבעג ךָאנ זיא סָאװ
 םעד ויּב ןּוא ,םִיַרצִמ רַאפ סָאװ רֹוחיִש םעד ןּופ* ,ירושג רעצנַאג
 ;ינֲעַנּכ םּוצ טנכערעג טרעװ סָאװ ,ןופצ ּוצ ןֹורקֶע ןּופ קרַאמעג
 רעד ןּוא ,רעהֶוַע רעד ,םיּתשלּפ יד ןּופ ןטשריפ ףניפ יד
 ;רענֹורקֶע רעד ןּוא ,רעתַנ רעד ,רענֹולקשַא רעד ,רעדֹודשַא
 ןּוא ,ינֵעַנּכ ןּופ דנַאל עצנַאג סָאד ;םורָד ןיא* םיִוֵע יד ןּוא
 קרַאמעג םעד זיּב ,קָּפַא ויּב ,םינֹודיצ יד ּוצ טרעהעג סָאװ הָרָעמ
 ןֹונָבל רעצנַאג רעד ןּוא ,ילבִג ןּופ דנַאל סָאד ןּואי ;ירֹומָא ןּופ
 טמּוק עמ זיּב ,ןֹומרָח גרַאּב רעטנּוא דֶנ-לַעַּב ןּופ ,גנַאגפיואנּוז ּוצ
 זיּב ןֹונָבל ןּופ ,גרעּבעג םעד ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא' ;תָמַח ןייק
 ןופ ןּבײרטרַאפ יז לעװ ךיא .םיִנֹודיִצ עלַא ,םִיַמ-תֹופרֹׂשִמ
 לארׂשי ּוצ סיוא סע ּוד ףרַאװ רָאנ ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ
 דנּוצַא ןּואי .ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,הלחנ ַא רַאפ
 ,םיטבש ןיינ יד ּוצ הלחנ ַא רַאפ דנַאל עקיזָאדסָאד לייטעצ
 םיִנֵבּואר יד ןּבָאה "םיא טימ" .השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּוא
 ,ןּבעגעג יז טָאה השמ סָאװ ,הלחנ רעייז ןנירקעג םידָנ יד ןּוא
 ןּופ טכענק רעד השמ יװ ױזַא ,חרומ ּוצ ןדרַי טייז רענעי ףיוא
 ,ןֹונרַא לָאט גערּב םייּב סָאװ רֵעֹורֵע ןּופי :ןּבעגעג יז טָאה טָאג

 .השנמ טבש (ןּבלַאה רעדנַאו םעד טימ .ה .ד *



 37 עושֹוהי 22-10 גי

 ,דנַאלכַאלפ עצנַאג סָאד ןּוא ,לָאט ןטימ ןיא סָאװ טָאטש יד ןּוא
 ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ןּופ טעטש עלַא ןּואיי ;ןֹוביד זיּב ָאבדיִמ
 יד ןּופ קרַאמעג םעד זיּב ,ןֹוּבשֶח ןיא טגיניקעג טָאה סָאװ ,ירֹומָא
 ,ירּושג םעד ןּופ קרַאמעג םעד ןּוא ,דֶעלִג ןּוא** ;ןֹומַע ןּופ רעדניק
 ;הָכֹלַס ויּב ןֶשָּב ץנַאג ןּוא ,ןֹומרָח גרַאּב ץנַאנ ןּוא ,יתָכְעַמ םעד ןּוא
 טניניקעג טָאה סָאװ ,ןֶשָּב ןיא ןנֹוע ןּופ ךיירגיניק עצנַאג סָאדי*
 םעד ןּופ ןּבילּבעגרעּביא זיא רע--ִֵצָרדֶא ןיא ןּוא תֹורָּתשַע ןיא
 טָאה ןּוא ,ןגָאלשעג יז טָאה השמ םורָאװ--םיאָּפר יד ןּופ טשער
 -רַאפ טינ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד רעּבָא* .ןּבירטרַאפ יז
 ןענייז תָכְעַמ ןּוא רּושִנ ןּוא ;יתָכֲעַמ םעד ןּוא ירּושג םעד ןּבירט
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב לארׂשי ןשיווצ ןציז ןּבילּבעג

 יד ;הלחנ ןייק ןּבעגעג טינ רע טָאה יִוֵל טבש םעד רָאנ'*
 ,הלחנ ןייז זיא סָאד ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ רעפּפָארעײפ
 .טדערעג םיא ּוצ טָאה רע יװ יױװַא

 ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּבעגעג טָאה השמ ןּוא*
 ןּופ ןעװעג זיא קרַאמעג רעייז ןּוא* .תוחּפשמ ערעייז טול
 ןיא סָאװ טָאטש יד ןּוא ,ןֹונרַא לָאט גערּב םייּב סָאװ רֵעֹורֵע
 ןֹוּבשֶחיי ;ָאבדימ זיּב דנַאלכַאלפ עצנַאג סָאד ןּוא ,לָאט ןטימ
 -תֹומָּב ןּוא ,ןֹוביד ,דנַאלכַאלפ ןפיוא סָאװ טעטש עריא עלַא ןּוא
 ;תַעָפיֵמ ןּוא ,תֹומָדק ןּוא ,הָצהַי ןּוא* ;ןֹועְמילַעַּב-תיִּב ןּוא ,לֵעַּב
 ןוא"י ;גרַאּבלָאט ןפיוא רַחַׁש-תֶרֶצ ןּוא ,הָמבִׂש ןּוא ,םִיַתַירק ןּוא-*
 ןוא* ;תֹומישי-תיֵּב ןּוא ,הָנסִּפ ןּופ ןעננַאנּפָארַא יד ןּוא ,רֹועְּפ-תיִּב
 ךיירגיניק עצנַאג סָאד ןּוא ,דנַאלכַאלפ םעד ןּופ טעטש עלַא
 ,ןֹוּבשֶח ןיא טגיניקעג טָאה סָאװ ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ןּופ
 ,יִוַא ,ןָידִמ ןּופ טײלטּפױה יד טימ ןגָאלשעג םיא טָאה השמ סָאװ
 ,ןענֹוחיס ןּופ ןטשריפ יד ,עַבָר ןּוא ,רּוח ןּוא ,רּוצ ןּוא ,םֵקָר ןּוא
 םעד ,ןרֹועְּב ןּופ ןּוז םעד םָעֹלְּב ךיוא= .דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב
 דרעװש ןטימ טעגרהעג לאדרׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ,רעגָאזרָאװ
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 יד ןּופ קרַאמעג רעד ןּואי .ענעגָאלשרעד ערעייז ןשיװצ
 .גערּב ןטימ ןדרַי רעד ןעוועג זיא ןבּואר ןּופ רעדניק

 ערעייז טול ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד
 .רעפרעד ערעיײז טימ טעטש יד ,תוחּפשמ

 ,דָג ןּופ רעדניק יד ,דָג טבש םעד ןּבעגעג טָאה השמ ןּוא*
 ,רַוְצַי ןעװעג זיא קרַאמענ רעיײז ןּוא* .תוחּפשמ ערעייז טול
 רעדניק יד ןּופ דנַאל טפלעה ַא ןּוא ,דָעֹלִג ןּופ טעטש עלַא ןּוא
 -תַמָר זיּב ןֹוּבשֶח ןּופ ןּוא=* ;הָּבַר רַאפ סָאװ רֵעֹורֵע זיּב ,ןֹומַע ןּופ
 ;רָּבֹדַל ןּופ קרַאמעג םעד זיּב םִיַנחַמ ןּופ ןּוא ,םיִנֹוטּב ןּוא ,הָּפְצִמ
 ןֹופָצ ןּוא ,תֹוּכּוס ןּוא ,הָרמְנִתיִּב ןּוא ,םֶרָה-תיֵּב ,לָאט ןיא ןּוא
 ,ןֹוּבשֶח ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ןּופ ךיירגיניק םעד ןּופ טשער רעד
 ןדרַי טייז רענעי ףיוא ,תֶרָנִּכ םי קע ויּב ,גערּב ןטימ ןדרַי רעד
 .חרזמ ּוצ

 ערעיײז טול דג ןּופ רעדניק יד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד
 .רעפרעד ערעיײז טימ טעטש יד ,תוחּפשמ

 סע ןּוא ;השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןּבעגעג טָאה השמ ןּוא*
 השנמ ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש ןּבלַאה םעד רַאפ ןעװעג זיא
 ןופ ןעװעג זיא קרַאמעג רעייז ןּוא" .תוחּפשמ ערעייז טול
 ןּופ ךלמ םעד :ֹוע ןּופ ךיירגיניק עצנַאג סָאד ,ןֶשָּב ץנַאג ,םִיַנחַמ
 ;טעטש קיצכעז ,ןָׁשָּב ןיא סָאװ 'ריאְי ןּופ רעפרעד, עלַא ןּוא ,ןֶשֶּב
 םעד ןּופ טעטש יד ,יִעָרדֶא ןּוא ,תֹורָּתׁשע ןּוא ,דָעלִג ּבלַאה ןּוא*י
 ןּופ רעדניק יד רַאפ ןעװעג ןענייז ,ןֶשֶּב ןיא ןגֹוע ןּופ ךיירגיניק
 ןּופ רעדניק יד ןּופ טפלעה ַא רַאפ-ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד ריכָמ
 .תוחּפשמ ערעײז טול ,ריכָמ

 ןענױלּפ יד ןיא ןּברַא טכַאמעג טָאה השמ סָאװ זיא סָאדיי
 רעּבָא* .חרומ ּוצ ,ֹוחירי ייּב ,ןדרַי טייז רענעי ןּופ ,בָאֹומ ןּופ
 טָאג רעד הוהי ;הלחנ ןייק ןּבעגעג טינ השמ טָאה יִוֵל טבש םעד
 .טדערעג ײז ּוצ טָאה רע יװ ױזַא ,הלחנ ןייז זיא רע ,לארׂשי ןּופ
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 טּברַאעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ זיא סָאד ןּואי די
 ןּוז רעד עּושֹוהי ןּוא ,ןהֹּכ רעד רֶזֶעלֶא סָאװ ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא

 ןּופ םיטבש יד ןּופ רעזייהרעטָאפ יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ,ןּונ ןּופ
 םעד טול: ,ןּברַא טכַאמעג יז ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ,ןהשמ ךרּוד ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יױזַא ,הלחנ רעייז ןּופ לרֹונ
 ןּופ הלחנ יד םורָאװ"-.טבש ןּבלַאה םעד ןּוא םיטבש ןיינ יד רַאפ
 רענעיןּופ ןּבעגעג השמ טָאה טבש ןּבלַאה םעד ןּוא םיטבש יװצ יד
 ןשיווצ הלחנ ןייק ןּבעגעג טינ רע טָאה םיִיַול יד רָאנ ;ןדרַי טייז
 השנמ ,םיטבש ײװצ ןעוועג ןענייז ףסֹוי ןּופ רעדניק יד לײװ* .ייז
 ןיא קלח ןייק ןּבעגעג טינ ןעמ טָאה םִיִיַול יד ןּוא ;םירפא ןּוא
 רַאפ רעצעלּפ עיירפ ערעייז טימ ןעניֹוװ םּוצ טעטש רָאנ ,דנַאל
 ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא--.ּבָאה רעייז רַאפ ןּוא יפ ערעיײז
 ןּבָאה יז ןּוא ;ןָאטעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ױזַא ,ןהשמ
 .דנַאל סָאד טלייטעצ

 ןיא ןעּישֹוהי ּוצ טנענעג ןּבָאה הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 םיא ּוצ טָאה ,יונק רעד ,ןהָנּופי ןּופ ןּוז רעד בֵלְּכ ןּוא ,לֶגלִג
 השמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד טסײװ ּוד :טגָאזעג
 .ַעֵנרַּבשַדְק ןיא ריד ןגעװ ןּוא רימ ןגעװ ןַאמ ןכַאלטעג םעד
 ןּופ טכענק רעד השמ ןעװ ,ןעװעג ךיא ןיּב טלַא רָאי קיצרעפ'
 ,דנַאל סָאד ןקּוקּוצסיוא ַעְנרַּב-שְדִק ןּופ טקישעג ךימ טָאה טָאג
 .ןצרַאה ןיימ ןיא יו ױזַא רעפטנע ןַא טכַארּבעג םיא ּבָאה ךיא ןּוא
 ןּבָאה ,רימ טימ ןעננַאגעגפױרַא ןענייז סָאװ ,רעדירּב עניימ ןּואי
 ןעגנַאגעג ןיּב ךיא רעּבָא ,קלָאפ ןּופ ץרַאה סָאד ןייגעצ טכַאמעג
 םענעי ןיא ןרָאװשעג טָאה השמ ןּוא" .רַאה ןיימ טָאג ךָאנ יירטעג
 ףיורעד טָאה סּופ ןייד סָאװ דנַאל סָאד ּביוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גָאט
 עניײד ּוצ ןּוא ריד ּוצ הלחנ ַא רַאפ ןייז טינ טעװ ,ןטערטעג
 טָאג ךָאנ יירטעג ןעגנַאגעג טסיּב ּוד לײװ !קיּבײא ףיוא רעדניק
 ױזַא ,ןּבעל טוָאלעג ךימ טָאה טָאג ,עז דנּוצַא ןוא" .רַאה ןיימ
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 טָאג טניז ןּופ רָאי קיצרעפ ןּוא ףניפ ןיוש ;טדערעג טָאה רע יװ
 זיא לארׂשי ןעװ ,ןהשמ ּוצ טרָאװ עקיזָאדסָאד טדערעג טָאה
 ןּופ ןַאמ ַא טנייה ךיא ןיּב טָא דנּוצַא ןּוא ;רּבדמ ןיא ןעגנַאגעג
 יװ ,קרַאטש ױװַא טנייה ךָאנ ןיּב ךיא* .רָאי קיצכַא ןּוא ףניפ
 חֹוּכ ןיימ יװ ױזַא ;טקישעג ךימ טָאה השמ סָאװ גָאט םעד ןיא
 רַאפ ןּוא ,המחלמ רַאפ דנּוצַא חֹוּכ ןיימ זיא ױזַא ,לָאמסנעד
 ןקיזָאדמעד דנּוצַא רימ ּביג םּורדי .ןײננײרַא ןּוא ןײגסױרַא
 טסָאה ּוד םורָאװ ;גָאט םענעי ןיא טגָאזעגוצ טָאה טָאג סָאװ גרַאּב
 עסיורג ןּוא ,םיקָנַע ָאד ןענייז ןטרָאד זַא ,גָאט םענעי ןיא טרעהעג
 ךיא ןּוא ,רימ טימ ןייז טָאג טעװ רשפא ;טעטש עטקיטסעּפַאּב
 .טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןּבײרטרַאפ יז לעװ

 ןֹורבֶח ןּבעגעג טָאה רע ןּוא ,טשטנעּבעג ַעּוׁשֹוהי םיא טָאה*
 ןֹורבֶח זיא םּורדי* .הלחנ ַא רַאפ ןהָנּופי ןּופ ןּוז םעד בֵלָּכ ּוצ
 זיּב הלחנ ַא רַאפ ,יונק םעד ,ןהָנּופי ןּופ ןּוז םעד בֵלְּכ ןרָאװעג
 םעד הוהי ךָאנ יײרטעג ןעגנַאנעג זיא רע לײװ ;גָאט ןקיטניה ףיוא
 רעירפ זיא ןֹורבֶח ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא* .לארׂשי ןּופ טָאנ
 רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע ;'עַּברַא ןּופ טָאטש יד ןעװעג
 .םיקָנַע יד ןשיװצ שטנעמ

 .המחלמ ןּופ קיאּור ןעװעג זיא דנַאל סָאד ןּוא

 הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ לרֹוג רעד ןּואי ןז
 ,םֹודָא ןּופ קרַאמעג םעד ויּב ןעוועג זיא תוחּפשמ ערעייז טיול

 ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא* .םורָד קע ןיא ,םורָד ּוצ ןִצ רּבדמ םעד
 סָאװ גנּוצ-םַי רעד ןּופ ,חַלֶמַה-םַי קע ןּופ ןעװעג יז זיא םורָד
 ןּופ םורָד ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא* .םורָד ּוצ ךיז טרעק
 ףױרַא ןּוא ,ןֶצ ןייק רעּבירַא זיא ןּוא ,םיּבַרקַע ןּופ גנַאנפױרַא םעד
 ףױרַא ןּוא ,ןֹורצֶח רעּבירַא זיא ןּוא ,ַעֵנרַּבשַדְק ןּופ םורָד ּוצ
 זיא רע ןּוא* .עקרק ּוצ טײרדעגסױא ךיז ןּוא ,רֶדַא ןייק

 .עַּברַא תַירק *

 שי 2 יי
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 ןּוא ;םִיַרצִמ ןּופ ךייט םייּב סױרַא זיא ןּוא ,ןֹומצַע ּוצ רעּבירַא
 לָאז סָאד ;םי םייּב ןעוװעג זיא קרַאמעג םעד ןּופ זָאלסױא רעד
 ,חרומ ּוצ קרַאמעג רעד ןּוא* .םורָד ןּופ קרַאמעג רעד ןייז ְךייַא
 -ךופצ ּוצ קרַאמעג רעד ןּוא ;ןדרַי קע םּוצ ויּב חַלֶמַה-מַי רעד
 זיא קרַאמעג רעד ןּוא" .ןדרַי קע םייּב גנּוצ-םַי רעד ןּופ ,טייז
 -תיֵּב ןּופ ןופצ ּוצ רעּבירַא זיא ןּוא ,הָלגָח-תיּב ּוצ ןעגנַאגענפײרַא
 ןייטש םעד ּוצ ןעננַאגעגפױרַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא ;הֶבָרֵע
 יא קרַאמעג רעד ןּוא .ןבּואר ןּופ ןּוז םעד ןֵהֹוּב ןּופ
 ךיז טָאה ןּוא ,רֹוכָע לָאט םעד ןּופ ריבד ןייק ןעגנַאגענּפױרַא
 ןופ גנַאגפיוא םעד ןגעקַא סָאװ ,לֶנלִג ןייק ּוצְדּופצ טרעקעג
 זיא קרַאמעג רעד ןּוא ;ךייט םעד ןּופ ּוצ-םורָד סָאװ ,םִימֹודַא
 זיא וָאלסױא ןייז ןּוא ,ׁשְמָׁשְדיִצ ןּופ ןרעסַאװ יד ּוצ רעּבירַא
 ןעננַאגענפױרַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא* .לֵנֹורְדיִע ייּב ןעוועג
 ,םורָד ןּופ יסּובי םעד ןּופ ןקּור םּוצ םֹונֵהְדִּב ןּופ לָאט םעד טימ
 םּוצ ןעגנַאגענפױרַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא ;םִיַלָשּורי זיא סָאד
 ןיא סָאװ ,ברעמ ּוצ םֹונֵה ןּופ לָאט םעד רַאפ סָאװ גרַאּב ץיּפש
 טָאה קרַאמעג רעד ןּוא" .ןופצ ּוצ םיִאָפר לָאט םעד ןּופ קע
 ןופ ןרעסַאװ יד ןּופ לַאװק םעד ּוצ גרַאּב ץיּפש ןּופ ןגיוצעג ךיז
 רעד ןּוא ;ןֹורפֶע גרַאּב ןּופ טעטש יד ּוצ סױרַא זיא ןּוא ,חֹוּתפִנ
 .םירעי-תַירק זיא סָאד ,הָלֲעַּב זיּב ןגיוצעג ךיז טָאה קרַאמעג
 ,ברעמ ּוצ הָלֵעַּב ןּופ טיירדעגסיוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּואי"
 םיִרָעי גרַאּב ןּופ ןקור םעד ּוצ רעּבירַא זיא ןּוא ,ריִׁעֵׂש גרַאּב םּוצ
 -תיֵּב ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא-ךֹולָסּכ זיא סָאד-ןופצ ןיא
 -רעּבירַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא** .הָנֹמּת רעּבירַא זיא ןּוא ,ׁשֶמָׁש
 קרַאמעג רעד ןּוא ;ןופצ ּוצ ןֹורקע ןּופ ןקור םעד ּוצ ןעגנַאגעג
 ןופ גרַאּב םּוצ רעּבירַא זיא ןּוא ,ןֹורּכִש ןייק ןגיוצעג ךיז טָאה
 ןופ זָאלסױא רעד ןּוא ;לֵאְנבַי ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא ,הָלֵעַּב
 ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא* .םי םייּב ןעװעג זיא קרַאמעג םעדי
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 רעד ויא סָאד .גערּב ןטימ לודְנַה-םַי רעד ןעװעג זיא ברעמ
 ערעייז טול ,םּורַא דנור ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ קרַאמעג
 .תוחּפשמ

 קלח ַא ןּבעגעג רע טָאה ןהָנּופי ןּופ ןּוז םעד בֵלָּכ ןּוא!*
 ּוצ טָאג ןופ לױמ םעד טול הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ
 זיא סָאד--קְנַע ןּופ רעטָאפ םעד ,עַּברַא ןּופ טָאטש יד ,ןצּוׁשֹוהי
 ןיז יירד יד ןטרָאד ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה בֵלָּכ ןּוא* .ןֹורבֶח
 ןּוא** .קָנֵע ןּופ רעדניק יד ,יַמלַּת ןּוא ,ןָמיחַא ןּוא ,יֵשֵש ,קָנע ןּופ
 ;ריבד ןּופ רעניוװַאּב יד ּוצ ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגענפױרַא זיא רע
 ןואי* .רֶּפֵס-תַירק ןעװעג רעירפ זיא ריבד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 טעװ ןּוא ,רֶּפס-תֵירק ןגָאלש טעװ סע רעװ :טגָאזעג טָאה בֵלָּכ
 רַאפ ןהָסכַע רעטכָאט ןיימ ןּבעג םיא ךיא לעװ ,ןעגניװצַאּב יז
 יז ,רעדּורּב סבֵלָּכ ,זנק ןּופ ןּוז רעד לָאינתֶע טָאה" .ּבײװ ַא
 רַאפ ןהָסכֵע רעטכָאט ןייז ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא ,ןעננוװצַאּב
 יז טָאה ,ןעמּוקעננָא זיא יז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ּבײװ ַא
 יװ ןּוא .דלעפ ַא רעטָאפ ריא ןּופ ןטעּב ּוצ טדערעגנָא םיא
 ריא ּוצ בֵלְּכ טָאה ױזַא ,לזייא ןּופ טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יז
 םורָאװ ;הנּתמ ַא רימ ּביג :טגָאזעג יז טָאה* ?ריד זיא סָאװ :טגָאזעג
 ּוטסלָאז םּורד ;ןּבעגענסױא ךימ ּוטסָאה דנַאל םענעקורט ַא ןיא
 עטשרעּביוא יד ןּבעגעג ריא רע טָאה .רעסַאװ ןלַאװק ןּבעג רימ
 .ןלַאװק עטשרעטנוא יד ןּוא ןלַאװק

 הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד*"
 .תוחּפשמ ערעייז טול

 ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ קע ןיא טעטש יד ןּוא*י
 ,לֵאְצבק ןעוועג ןענייז ,םורָד ןיא םֹודֶא ןּופ קרַאמעג םּוצ ,הדּוהי
 - ןּוא* ;הָדָעדַע ןּוא ,הָנֹומיד ןּוא ,הָניק ןּוא* ;רּוָי ןּוא ,רֶדֵע ןּוא
 ,רֹוצָח ןּוא* ;תֹולְעּב ןּוא ,םָלָט ןּוא ,ףיז* ;ןנתִי ןּוא ,רֹוצָח ןּוא ,שֶדְק
 .ןּוא ,עָמש ןּוא ,םָמַאיי ;רֹוצָח זיא סָאד ,ןֹורצֶח-תֹויְרק ןּוא ,הָּתַדַח
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 -רַצַח ןּוא= ;טְלָּפ-תיִּב ןּוא ,ןֹומשָח ןּוא ,הָדָנ-רַּצַח ןּוא* ;הָדלֹומ
 ;םָצֶע ןּוא ,םיִיִע ןּוא ,הָלֲעַּב* ;הָיתֹויזיּב ןּוא ,עַבָש"רַאּב ןּוא ,לָעּוש
 ,הָנַמדַמ ןּוא ,גלקיצ ןּוא*י ;הָמרָח ןּוא ,ליסּכ ןּוא ,דֵלֹוּתלֶא ןּואי
 עלַא .ןֹומִר ןּוא ,ןִיַע ןּוא ,םיחלָש ןּוא ,תֹואָבל ןּוא** ;הָנֵסֹנַס ןּוא
 .רעפרעד ערעייז טימ ,קיצנַאװצ ןּוא ןיינ טעטש

 ןוא"* ;הָנׁשַא ןּוא ,הָערָצ ןּוא ,לֹואָּתשֶא :גנורעדינ רעד ןיאי
 ,ֹוכֹוׂש ,םֶלֹודַע ןּוא ,תּומרַי* ;םָניֵע ןּוא ,חּוּפַּת ,םינֵגְדיִצ ןּוא ,חֹונָ
 .םִיַתֹורְדִג ןּוא ,הָרְדִג ןּוא ,םִיַתידַע ןּוא ,םִיַרֲעַש ןּוא* ;הקָזַצ ןּוא
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ןצרעפ

 ,הָּפצִמ ןּוא ,ןֶעלד ןּוא= ;דֶג-לֵדֹנִמ ןּוא ,הָׁשָדֲח ןּוא ,ןָנצ*
 ,סָמחַל ןּוא ,ןֹוּבַּכ ןּוא*י ;ןֹולגָע ןּוא ,תקצָּב ןּוא ,שיכָל* ;לֵאָתְקִי ןּוא
 .הָדֹקַמ ןּוא ,הָמֵצַנ ןּוא ,ןֹונָד-תיֵּב ,תֹורְדג ןּוא* ;שילתַּכ ןּוא
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ןצכעז

 ;ביצנ ןּוא ,הָנשַא ןּוא ,חָּתפִי ןּוא= ;ןֶשֶע ןּוא ,רָתָע ןּוא ,הָנבְל=
 ערעייז טימ טעטש ןיינ .הָׁשאֵרָמ ןּוא ,בױכַא ןּוא ,הָליֵעק ןּוא=
 .רעפרעד

 ;רעפרעד עריא ןּוא טעטשרעטכעט עריא טימ ןֹורקֶע
 ערעייז טימ ,דֹודשַא ןּבעל סָאװ עלַא ,םי םּוצ זיּב ןֹורקֶע ןּופ*
 .רעפרעד

 ,הָוַע ;רעפרעד עריא ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ,דֹודשַאי
 ןּופ ךייט םעד ויּב ;רעפרעד עריא ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא
 .גערּב ןטימ לודְנַה-םַי םעד ןּוא ,םִיַרצִמ

 ןּוא ;ֹוכֹוׂש ןּוא ,ריּתַי ןּוא ,רימָש :גרעּבעג םעד ןיא ןּוא*
 ,הֹמּתשֶא ןּוא ,בָנֵע ןּוא* ;ריבד זיא סָאד ,הָנַס-תַירק ןּוא ,הָנִד
 טימ טעטש ףלע .הֹלִג ןּוא ,ןֹולֹוח ןּוא ,ןֶׁשֹוג ןּוא*: ;םינָע ןּוא
 .רעפרעד ערעיז

 ,חּוּפַּת-תיֵּב ןּוא ,םּונָי ןּוא= ;ןֶעשָא ןּוא ,הָמּוד ןּוא ,בָרַא*
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 -ןֹורבֶח זיא סָאד-עַּברַא-תירק ןּוא ,הָטמּוח ןּוא* ;הָקִּפַא ןּוא
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ןיינ .רֹועיִצ ןּוא

 ,םִעְדְקָי ןּוא ,לאֶעָרוי ןּוא** ;הָטּוי ןּוא ,ףיז ןּוא ,לָמֹרַּכ ,ןֹועָמי
 ערעיײז טימ טעטש ןעצ .הָנמִּת ןּוא ,הָעבִנ ,ןיקי ;חֹונָז ןּוא
 .רעפרעד

 ,תֹונֵע-תיֵּב ןּוא ,תֶרֲעַמ ןּואי ;רֹודג ןּוא ,רּוצ-תיֵּב ,לּוחלַחּיי
 .רעפרעד ערעיז טימ טעטש סקעז .ןֹוקּתלֶא ןּוא

 טעטש ײװצ .הָּבַר ןּוא--םירָעידתַירק זיא סָאד-לַעַּב תַירק"
 .רעפרעד ערעייז טימ

 ןּוא ,ןָׁשבִנ ןּוא* ;הָכָכס ןּוא ,ןידִמ ,הָבְרַעיִתיֵּב :רּבדמ ןיא'י
 ערעײז טימ טעטש סקעז .יִדְנְךיִע ןּוא ,טָאטשצלַאז יד
 | .רעפרעד

 ןּבָאה ,יײז ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,יסובי םעד רעּבָא*
 יסּובי רעד ןּוא ,ןּביײרטרַאפ טנעקעג טינ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 זיּב םִיַלָשּורי ןיא הדּוהי ןּופ רעדניק יד טימ ןציז ןּבילּבעג זיא
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןּופ לרֹוג רעד ןּואי זה
 ,חרומ ןייק ,ֹוחירי ןּופ ןרעסַאװ יד ּוצ ,ֹוחיריייּב ןדרי ןּופ

 ּוצ ,גרעּבעג םעד רעּביא רּבדמ םּוצ ֹוחירי ןּופ קידנעײגפיורַא
 זיא ןּוא ,זּול-לָא-תיֵּב ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּואי .לֵאזתיֵּב
 טָאה רע ןּוא* .תֹורָטַע ,יּכרַא םעד ןּופ קרַאמעג םּוצ רעּבירַא
 זיּב ,יטלפִי םעד ןּופ קרַאמעג םּוצ ,ברעמ ּוצ טרעדינענּפָארַא
 ;רֶזָנ זיּב ןּוא ,ןֹורֹוח-תיֵּב רעטשרעטנּוא רעד ןּופ קרַאמעג םעד
 .םי םייּב ןעוװעג זיא זָאלסױא ןייז ןּוא

 - ןגירקעג ןּבָאה ,םירפא ןּוא השנמ ,ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןּואּי
 רעדניק יד ןּופ קרַאמעג רעד ןעװעג זיא סָאד ןּוא* .הלחנ רעייז
 הלחנ רעייז ןּופ קרַאמעג רעד :תוחּפשמ ערעייז טיול םירפא ןּופ
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 -תיֵּב רעטשרעּביוא רעד זיּב ,רָדֵא-תֹורטַע ןעוועג זיא חרזמ ּוצ
 טימ ,ברעמ ּוצ ןעגנַאגענסױרַא זיא קרַאמעג רעד ןּואי .ןֹורֹוח
 ּוצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא ,ןופצ ןּופ תֶתֹמֹכַמ
 ,חרומ ןּופ ןעגנַאגעגײּברַאפ סע זיא ןּוא ,ֹוליש-תַנֲאַּת ּוצ ,חרומ
 ,תֹורָטַצ ןייק חֹונָי ןּופ טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּואי .חֹונָי ּוצ
 -סיוא ךיז ןּוא ,ֹוחירי ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ןּוא ,הָרעַנ ןייק ןּוא
 ןעגנַאועג קרַאמעג רעד זיא חּוּפַּת ןּופ* .ןדרַי םייּב טוָאלעג
 .םי םייּב ןעװעג זיא זָאלסױא ןייז ןּוא ,הָנק ךייט םּוצ ,ברעמ ּוצ
 טול םירפא ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד
 טדײשעוּפָא ןענייז סָאװ טעטש יד ּוצרעד' ;תוחּפשמ ערעייז
 הלחנ רעד ןּופ ןטימ ןיא םירפא ןּופ רעדניק יד רַאפ ןרָאװענ
 .רעפרעד ערעיײז טימ טעטש עלַא ,השנמ ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ינֲעַנּכ םעד ןּבירטרַאפ טינ ןּבָאה יז ןּואי"
 ףיוא זיּב םירפא ןשיװצ ןציז ןּבילּבעג זיא יִנֵצַנּכ רעד ןּוא ;רֶוִג
 .טכענקוניצ םּוצ ןרָאװעג זיא ןּוא ,גָאט ןקיטנייה

 רע םורָאװ ;השנמ טבש רַאפ לרֹוג רעד ןעװעג זיא סָאד ןּוא! ןֹי
 ,ןהשנמ ןּופ רוָכֹּב םעד ריכָמ רַאפ .רוָכֹּב ספסֹוי ןעװעג זיא

 ,המחלמ ןּופ ןַאמ ַא ןעװעג זיא רע לו ,דָעלִג ןּופ רעטָאפ םעד
 ןעװעג זיא סָאד ןּוא* .ןֶשָּב ןּוא ,דֶעלִג ןעוװעג זיא םיא רַאפ
 ;תוחּפשמ ערעייז טול השנמ ןּופ רעדניק עקירעּביא יד רַאּפ
 ,קָלָח ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא ,רֶזָעיבַא ןּופ רעדניק יד רַאּפ
 ,םֶכָׁש ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא ,לָאירשַא ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא
 .עדימש ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא ,רֶפֵח ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא
 -סנַאמ יד ,ןפסֹוי ןּופ ןּוז םעד השנמ ןּופ רעדניק יד ןענייז סָאד
 .תוחּפשמ ערעייז טול ,ןענױשרַאּפ

 םעד ,דָעלִג ןּופ ןּוז םעד ,רֶפֵח ןּופ ןּוז רעד דָחַפָלצ ןּואי
 רָאנ ןיז ןייק טַאהעג טינ טָאה ,ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד ,ריכָמ ןּופ ןּוז
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 :רעטכעט ענייז ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא ;רעטכעט זױלּב
 טנענעג יז ןּבָאה* .הָצרִּת ןּוא ,הָּכלִמ ,הָלנָח ,הָעֹונ ןּוא ,הָלחַמ
 ןּוא ,ןּונ ןּופ ןּוז םעד ַעּושֹוהי רַאפ ןּוא ,ןהֹּכ םעד רֶזֶעלֶא רַאפ
 דנּוא ,ןהשֹמ ןלױּפַאּב טָאה טָאג :ןגָאז וצ ױזַא ,ןטשריפ יד רַאפ
 ײז רע טָאה .רעדירּב ערעזדנּוא ןשיװצ הלחנ ַא ןּבעג ּוצ
 ןּופ רעדירּב יד ןשיװצ הלחנ ַא טָאג ןּופ ליומ םעד טול ןּבעגענ
 ץּוחַא ,השנמ ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןלייט ןעצ ןּוא* .רעטָאפ רעייז
 לײװ' ;ןדרַי טייז רענעי ןּופ סָאװ ,ןֶשֶּב ןּוא ,דָעֹלִג דנַאל סָאד
 .ןיז ענייז ןשיװצ הלחנ ַא ןגירקעג ןּבָאה השנמ ןּופ רעטכעט יד
 רעדניק עקירעּביא יד רַאפ ןעוװעג זיא דָעלִג דנַאל סָאד ןּוא
 .השנמ ןּופ

 ויּב רשֶא ןּופ ןעװעג זיא השנמ ןּופ קרַאמעג רעד ןּואז
 סטכער ןעגנַאגעג זיא קרַאמעג רעד ןּוא ;םָכׁש רַאפ סָאװ תֶתֹמכִמ
 סָאד טרעהעג טָאה השנמ ּוצ--חּוּפַּתְדיִע ןּופ רעניֹוװַאּב יד ּוצ
 טָאה השנמ ןופ קרַאמעג םייּב חּוּפַּת רעּבָא ;חּוּפַּת ןּופ דנַאל
 טָאה קרַאמעג רעד ןּואי-םירפא ןּופ רעדניק יד ּוצ טרעהעג
 ײּברַאפ ,ךייט ןּופ םורָד ּוצ ,הָנִק ךייט םּוצ טרעדינענּפָארַא
 ןופ ןטימ ןיא םירפא ּוצ טרעהעג ןּבָאה סָאװ טעטש ענעי
 ןעװעג זיא השנמ ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא .השנמ ןּופ טעטש יד
 וצ* .םי םייּב ןעוועג זיא זָאלסױא ןייז ןּוא ,ךייט ןּופ ןופצ ןיא
 זיא םי רעד ןּוא ;סהשנמ ןופצ ּוצ ןּוא ,סמירפא ןעוועג זיא םורָד
 ןיא רשָא ןָא ןסױטשעגנָא ךיז ןּבָאה יז ןּוא .קרַאמעג ןייז ןעװענ
 טרעהעג ןּבָאה השנמ ּוצ ןּוא* .חרזמ ןיא רֶכָׂשׂשִי ןָא ןּוא ,ןופצ
 ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא ןָאֶש-תיֵּב ,רשָא ןיא ןּוא ,רֶכָׂשׂשִי ןיא
 ןופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא םֶעָלבִי ןּוא
 - רֹודְדיִע ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא רֹוד
 ןוא ְךֶנֲעַּת ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא
 עריא ןּוא ֹודְנמ ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא



 47 עושֹוהי 2 חי-12 זי

 ןופ רעדניק יד רעּבָאיי .ןטנגעג ירד יד--טעטשרעטכעט
 ליװ ,טעטש עקיזָאדיד ןּבײרטרַאפ טנעקעג טינ ןּבָאה השנמ
 .דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןציז ןּבײלּב ּוצ ןענַאטשַאּב זיא יִנֲעַנּכ רעד
 ןרָאװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 -רַאפ רעּבָא ,זניצ ּוצ יִנֲעַנּכ םעד טכַאמעג יז ןּבָאה ,רעקרַאטש
 .ןּבירטרַאפ טינ םיא יז ןּבָאה ןּביײרט

 ױזַא ,ןעּוׁשֹוהי ּוצ טדערענ ןּבָאה ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןּוא+
 ןייא ןּוא לרֹונ ןייא הלחנ ַא רַאפ רימ ּוטסיג סָאװרַאּפ :ןנָאז ּוצ
 יװַא ךימ טָאה טָאג לײװ ,קלָאפ ליפ ןיּב ךיא ןעװ ,קלח
 ליפ טסיּב ּוד ּביוא :טגָאזעג יז ּוצ ַעּוׁשֹוהי טָאה* ?טשטנעּבעג
 ןקַאהסיוא ריד טסעוװ ןּוא ,דלַאװ םּוצ ףױרַא ריד יינ ,קלָאפ
 ריד ּביוא ,םיאָפר יד ןּוא יזְרּפ םעד ןּופ דנַאל ןיא ,ןטרָאד ןּופ
 ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןּבָאהי* .םירפא ןּופ גרעּבעג סָאד גנע זיא
 ענרעויַא ןּוא ;גרעּבעג סָאד ןקעלק טינ טעװ זדנוא :טנָאזעג
 ןּופ דנַאל ןיא ןציז סָאװ םיִנעַנּכ עלַא ייּב ָאד ןענייז ןגעווטייר
 ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא ןָאֶש-תיֵּב ןיא סָאװ יד ייּב ,לָאט
 זיוה םּוצ טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה* .לאָעְרוִי לָאט ןיא סָאװ יד ייּב
 ּוטסיּב קלָאפ ליפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,השנמ ּוצ ןּוא םירפא ּוצ ,ףסֹוי ןּופ
 סָאד טרעייניי ,לרֹוג ןייא טינ ןּבָאה טסעו ;ּוטסָאה חֹוּכ סיורג ןּוא
 סע ּוטסעװ ,דלַאװ זיא סע יװ ;ריד ּוצ ןרעהעג טעװ גרעּבעג
 ןעמוקסױרַא טעװ סָאװ ןרעהעג טעװ ריד ּוצ ןּוא ,ןקַאהסוא
 טָאה רע יװ ,ינֲעַנּכ םעד ןּבײרטרַאפ טסעװ םורָאװ ;ןּופרעד
 .קרַאטש זיא רע יװ ,ןגעװטײר ענרעזײַא

 ךיז טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּואי ןְדֹי
 טלעטשענפיוא ןטרָאד ןּבָאה ייז ןּוא ,ֹוליש ןיא טלמַאזעגנייַא

 .יז רַאפ ןעגנוװצַאּב ןגעלעג זיא דנַאל סָאד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא םעד
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ ןּבילּבעג ךָאנ ןענייז סע רעּבָא*
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 .םיטבש ןּביז ,הלחנ רעיײז טלײטעגנייַא ןגירקעג טינ ןּבָאה סָאװ יד
 טעװ ןענַאװ זיּב :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה;
 ןּופ טָאג רעד הוהי סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןייג ּוצ ןליופ ךיז ריא
 ןַאמ יירד ךייַא טגירק* ?ןּבענעג ךייַא טָאה ןרעטלע ערעײַא
 ןּוא ןייטשפיוא ןלָאז יז ןּוא ,ןקיש יז לעװ ךיא ןּוא ,טבש ַא ןּופ
 רעייז טול ןּבײרשרַאפ סע ןלָאז יז ןּוא ,דנַאל ןיא ןײגמּורַא
 - ןיא ןלײטעצ סע ךיז ןלָאז יז ןּוא* .רימ ּוצ ןעמּוק ןּוא ,הלחנ
 ,םורָד ןיא קרַאמעג ןייז ייּב ןּבײלּב לָאז הדּוהי :םיקלח ןּביז
 .ןופצ ןיא קרַאמעג רעיײז יּב ןּבײלּב ןלָאז ףסֹוי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ןּוא ,םיקלח ןּביז ןיא דנַאל סָאד ןּבײרשרַאפ טלָאז ריא ןּואי
 ָאד לרֹוג ןפרַאװ ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רעהַא רימ ּוצ ןעגנערּב
 קלח ןייק טינ ןּבָאה םיִיַול יד םורָאװי .טָאג רעזדנּוא הוהי רַאפ
 ,דָג ןּוא ;הלחנ רעייז זיא טָאג ןּופ הנּוהּכ יד לײװ ,ךייַא ןשיװצ
 רעייז ןגירקעג ןּבָאה ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןּוא ,ןבּואר ןּוא
 טכענק רעד השמ סָאװ ,חרומ ּוצ ןדרַי טייז רענעי ןּופ הלחנ
 .ןּבעגעג יז טָאה טָאג ןּופ

 ;ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא רענעמ יד ןענַאטשעגפיוא ןענייזי
 ןּביײרשרַאפ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ יד ןלױפַאּב טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא
 ,דנַאל ןיא םּורַא טרעדנַאװ ןּוא ,טייג :ןגָאז ּוצ יװַא ,דנַאל סָאד
 לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ םּוא ךיז טרעק ןּוא ,סע טּבײרשרַאפ ןּוא
 / ןענייז רענעמ יד ןּוא" .ֹוליִש ןיא טָאג רַאפ לרֹוג ןפרַאװ ָאד ךייַא
 / סע ןּבָאה ןּוא ,דנַאל ןכרּוד ןגיוצעגכרּוד ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 יז ןּוא ,ְךּוּב ַא ןיא ,םיקלח ןּביז ןיא ,טעטש יד טול ןּבירשרַאפ
 ! ַעּושֹוהי ןּואי .ֹוליִש ןייק רענַאל ןיא ןצּוׁשֹוהי ּוצ ןעמוקעג ןענייז
 / טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא ,טָאג רַאפ ֹוליש ןיא לרֹוג ןפרָאװעג יז טָאה
 / טול לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דנַאל סָאד טליײטעצ ןטרָאד
 .ןעגנּולײטנייַא ערעייז

 / יד ןּופ טבש םעד ןּופ לרֹוו רעד ןעמּוקעגפורַא זיא'י
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 קרַאמעג רעד ןּוא ;תוחּפשמ ערעייז טול ןימינּב ןּופ רעדניק
 הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןעמוקעגסיוא זיא לרֹוג רעייז ןּופ
 ךופצ ּוצ קרַאמעג רעד ןּואי* .ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּוא
 -פורַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא ;ןדרַי ןּופ ןעװעג יז זיא טייז
 ןעגנַאגענפױרַא זיא ןּוא ,ןופצ ןיא ֹוחירי ןּופ ןקור םּוצ ןעגנַאגעג
 רּבדמ םייּב ןעװעג זיא וָאלסיוא ןייז ןּוא ;ברעמ ּוצ :רַאּב ןפיוא
 ּוצ ןטרָאד ןּופ רעּבירַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא=  .ןְוָא-תיֵּב ןּופ
 רעד ןּוא ;םורָד ּוצ-לֵאיתיֵּב זיא סָאד-רװל ןּופ ןקור םּוצ ,זּול
 סָאװ גרַאּב םייּב רָדַא-תֹורטַע ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה קרַאמעג
 רעד ןּוא* .ןֹורֹוחיִתיֵּב רעטשרעטנוא רעד ןופ םורָד ּוצ
 ,טייז-ברעמ ּוצ טיײרדעגסיוא ךיז ןּוא ,ןגיוצעג ךיז טָאה קרַאמעג
 ןייז ןּוא ;םורָד ּוצ ןֹורֹוח-תיֵּב רַאפ סָאװ גרַאּב םעד ןּופ םורָד ּוצ
 --םירעי-תַירק זיא סָאד-לַעַּביתִירק ייּב ןעװעג זיא זָאלסיױא
 .טייז-ברעמ יד זיא סָאד .הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ טָאטש ַא
 רעד ןּוא ;םירָעי-תֵירק קע ןּופ ןעװעג זיא טייזםורָד יד ןּואי*
 ןעמּוקעגסױרַא זיא ןּוא ,ברעמ ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא קרַאמעג
 קרַאמעג רעד ןּוא* .חֹוּתפִנ ןּופ ןרעסַאװ יד ןּופ לַאװק םייּב
 ןּופ לָאט םעד רַאפ סָאװ גרַאּב קע םּוצ טרעדינענּפָארַא טָאה
 ּפָארַא טָאה רע ןּוא ;ןופצ ּוצ םיאָפר לָאט ןיא סָאװ ,םֹונֵהְדִּב
 ּוצ יסּובי םעד ןּופ ןקּור םּוצ ,םֹונָה ןּופ לָאט םעד ּוצ טרעדינעג
 טָאה רע ןּואי .לֵגֹורְדיִע ןייק ןעננַאנעגּפָארַא זיא ןּוא ,םורָד
 ןּוא ,ׁשֶמֶׁשְךיִצ ייּב ןעמּוקעגסױרַא זיא ןּוא ,ןופצ ןּופ ןגיוצעג ךיז
 ,םימֹודָא ןּופ גנַאגפױרַא םעד ןגעקַא סָאװ תֹולילְג ּוצ סױרַא זיא
 ןּופ ןּוז םעד ןֵהֹוּב ןּופ ןייטש םעד ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא
 ןױלּפ םעד ןנעקַא ןקור םּוצ רעּבירַא זיא רע ןּוא* .ןבואר
 רעד ןּוא* .ןולּפ םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא ,ןופצ ּוצ
 רעד ןּוא ;ןופצ ּוצ הָלִנָחיִתיִּב ןּופ ןקּור םּוצ רעּבירַא זיא קרַאמעג
 ןּופ גנוצ רעד ייּב ןעװעג זיא קרַאמעג םעד ןּופ זָאלסױא
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 רעד זיא סָאד .םורָד ּוצ ןדרַי קע םייּב ,ןופצ ּוצ חַלֶּמַה'םַי
 -חרזמ ּוצ סע טצענערג ןדרַי רעד ןּוא* .םורָד ןּופ קרַאמעג
 .טייו

 עריא טול ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד
 .תוחּפשמ ערעיײז טול ,םּורַא דנור ,ןקרַאמעג

 ןימינב ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ טעטש יד ןּוא:
 ןּוא ,הָלִנָחתיַּב ןּוא ,ֹוחירי ןעװעג ןענייז תוחּפשמ ערעייז טול
 ןוא* ;לֵא-תיַּב ןּוא ,םִיַרְמצ ןּוא ,הָבָרַעי-תיִּב ןּוא** ;ץיצקיקְמַע
 ןּוא ,ינפָע ןּוא ,הָנֹומַע-רַפּכ ןּוא*+ ;הָרפָע ןּוא ,הָרָּפ ןּוא ,םיִוֵע
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ףלעװצ .עַבָג

 ,הָריּפּכ ןּוא ,הָּפצִמ ןּוא** ;תֹורַאּב ןּוא ,הָמָר ןּוא ,ןֹועְבִנ=
 ,ףֶלָא ,עַלֵצ ןּוא** ;הָלֵארַּת ןּוא ,לֵאָּפרִי ןּוא ,םָקָר ןּוא*י ;הָצֹומ ןּוא
 ןצרעפ .תַירק ,תַעבִנ-םִיַלָשּורי ויא סָאד-יסובי רעד ןּוא
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש

 ערעייז טל ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד
 .תוחּפשמ

 ,ןועמש רַאפ ןעמּוקעגסױרַא זיא לרֹוג רעטיײװצ רעד ןּואי ןהֹי
 ערעייז טול ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ

 ןּופ הלחנ רעד ןּופ ןטימ ןיא ןעֹװעג זיא הלחנ רעייז ןּוא ;תוחּפשמ
 הלחנ רעייז ןיא טַאהעג ןּבָאה יז ןּוא* .הדּוהי ןּופ רעדניק יד
 ןּוא ,הֶלָּב ןּוא ,לָעּוש-רַצַח ןּוא* ;הָדְלֹומ ןּוא ,עַבָׁש ןּוא ,עַבָׁש-רַאּב
 = ןּוא ,גלקיצ ןּואי ;הָמרָח ןּוא ,לּותּב ןּוא ,דֵלֹוּתלֶא ןּוא* ;םֶצָע
 ןצײרד  .ןָחּורָׁש ןּוא ,תֹואָבל-תיַּב ןּואי ;הָסּוס-רֵצַח א ,תֹובָּכרַמ
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש

 / ערעיײז טימ טעטש ריפ .ןשֶע ןּוא ,רָתָע ןּוא ,ןֹומַר ,ןִיַע
 עקיזָאדיד םּורַא דנור סָאװ רעפרעד עלַא ןּוא* .רעפרעד
 .םורָד ןּופ הָמָר זיּב ,רֵאּביתַלַעַּב זיּב טעטש
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 ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד
 ןּופ רעדניק יד ןּופ לייט םעד ןּופ* .תוחּפשמ ערעייז טול
 םורָאװ ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ הלחנ יד ןעװעג ויא הדּוהי
 רַאפ סיורנ ּוצ ןעוועג זיא הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּופ קלח רעד
 ןטימ ןיא הלחנ ַא ןגירקעג ןּבָאה ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּוא ,ייז
 .הלחנ רעייז ןּופ

 יד רַאפ ןעמּוקעגפױרַא זיא לרֹונ רעטירד רעד ןּואי*
 ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא ;תוחּפשמ ערעייז טול ןּולּובז ןּופ רעדניק
 זיא קרַאמעג רעייז ןּוא** .דירָׂש זיּב ןעװעג זיא הלחנ רעייז
 ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ןּוא ,הָלֵערַמ ןּוא ברעמ ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא
 .םעְנִקִי רַאפ סָאװ ךייט םעד ןָא ןסױטשעגנָא ךיז ןּוא ,תַׂשָּבִד ןָא
 בּוז ןגעק ,חרזמ ּוצ דירָׂש ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע ןּואיי
 -סױרַא זיא ןּוא ,רֹובָּת-תֹולסִּכ ןּופ קרַאמעג םעד זיּב ,גנַאגפיוא
 ןופ ןּוא** .ַעיִפָי ןייק ןעננַאנעגפױרַא ןּוא ,תַרבֶד ּוצ ןעגנַאגעג
 ,רָפֵח-תַג ּוצ ,גנַאנפיואנּוז ּוצ ,חרזמ ןייק רעּבירַא רע ויא ןטרָאד
 .הָעֵנ ןייק רָאֹותמְדֹומִר ייּב ןעגנַאגענסױרַא זיא ןּוא ,ןיצק-תע ּוצ
 ןופצ ּוצ םעד םּורַא טיירדעגסיוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןואי+
 ;לַאחַּתפִי לָאט רעד ןעװעג זיא וָאלסױא ןייז ןּוא ;ןֹותְנַח ןּופ
 .םֶחָליִתיִּב ןּוא ,הָלֵאדִי ןּוא ,ןֹורמִש ןּוא ,לָלהַנ ןּוא ,תַטק ןּוא*
 .רעפרעד ערעײז טימ טעטש ףלעווצ

 ערעייז טול ןּולּובז ןּופ רעדניק יד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד;*
 .רעפרעד ערעײז טימ טעטש עקיזָאדיד ,תֹוחּפשמ

 רַאפ ;לרֹוג רעטריפ רעד ןעמּוקעגסױרַא זיא רֶכָׂשֹׂשִי רַאפיי
 רעייז ןּוא= .תוחּפשמ ערעײז טול רֶכָׂשֹׂשִי ןּופ רעדניק יד
 ןוא ;םַנּוש ןּוא ,תֹולּוסּכ ןּוא ,לאָעְרוי ןעװעג זיא קרַאמעג
 ;ץֶבֶא ןּוא ,ןֹוישק ןּוא ,תיּבַר ןּוא" ;תַרחַנַא ןּוא ,ןֹואיש ןּוא ,םִיַרָּפַח
 רעד ןּוא*י ,ץֵצַּפ"תיַּב ןּוא ,הָדֵחְריִע ןּוא ,םיִנגְדיִע ןּוא ,תָמָר ןּואי
 "תיֵּב ןּוא ,הָמיצחַש ןּוא ,רֹובָּת ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה קרַאמעג
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 רעד ןעװעג זיא קרַאמעג רעייז ןּופ זָאלסױא רעד ןּוא ;שֶמֶׂש
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ןצכעז .ןדרָי

 רָכָׂששִי ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד*
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש יד ,תוחּפשמ ערעייז טול

 םעד רַאפ ןעמּוקעגסױרַא זיא לרֹונ רעטפניפ רעד ןּוא*
 ןוא* .תוחּפשמ ערעיײז טול רשֶא ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש
 ;ףָשכַא ןּוא ,ןֶטֶּב ןּוא ,ילַח ןּוא ,תקלֶח :ןעװעג זיא קרַאמעג רעייז
 נָא ךיו טָאה רע ןּוא ;לָאְשִמ ןּוא ,דָעמַע ןּוא ,ְךֶלֶּמִלַא ןּואי
 רע ןּוא* .תָנבִל-רֹוחיש ןָא ןּוא ,ברעמ ןיא לֶמרַּכ ןָא ןסיוטשעג
 טָאה ןּוא ,ןֹונָד-תיִּב ּוצ ,גנַאנפיואנוז ּוצ טרעקענמּוא ךיז טָאה
 ,ןופצ ּוצ לֵאדחַּתפִי לָאט םעד ןָא ןּוא ,ןּולּובז ןָא ןסױטשעגנָא ךיז
 ןוא* ,סקניל ףיוא לּובְּכ ּוצ סױרַא זיא ןּוא ,לֵאיֵעְנ ןּוא ,קֶמֵע-תיֵּב
 ןוא*  .ןֹודיצ-סיורג זיּב ,הָנק ןּוא ,ןֹומַח ןּוא ,בֹוחר ןּוא ,ןֹורבֶע
 רעד ויּב ןּוא ,הָמָר ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד
 טרעקענמוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא .רֹוצ טָאטשננוטסעּפ
 זיּב לֶבָח ןּופ ,םי םייּב ןעװעג זיא ןָאלסוא ןייז ןּוא ;הָסֹוח ּוצ
 קיצנַאװצ ןּוא יײװצ .בֹוחר ןּוא ,קָפַא ןּוא ,הָמּוע ןּוא* ;בױכַא
 .רעפרעד ערעיײז טימ טעטש

 רשָא ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד*י
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש עקיזָאדיד ,תוחּפשמ ערעייז טול

 רעד ןעמוקעגסױרַא זיא ילּתפנ ןּופ רעדניק יד רַאפ
 ערעייז טול ילּתפנ ןּופ רעדניק יד רַאפ ;לרֹוג רעטסקעז
 ךֹולֵא ןּופ ,ףֶלֶח ןּופ ןעװעג זיא קרַאמעג רעייז ןּוא= .תוחּפשמ
 זָאלסױא ןייז ןּוא ;םּוקל זיּב ,לֵאְנבַי ןּוא ,בקְניימְדַא ןּוא ,םינֵנעַצּב
 -מּוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא* .ןדרַי רעד ןעװעג זיא
 - ןטרָאד ןּופ סױרַא זיא ןּוא ,רֹובָּת-תֹונזַא ּוצ ,ברעמ ןייק טרעקעג
 -  ןָא ןּוא ,םורָד ןיא ןּולּובז ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ןּוא ,קֹוקּוח ּוצ
 םייּב הדּוהי ןָא ןּוא ,ברעמ ןיא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה רשֶא
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 ןעװעג ןענייז טעטשגנוטסעפ יד ןּוא** .גנַאנפיואנוז ּוצ ןדרַי
 ,הָמָר ןּוא ,הָמָדַא ןּוא* ;תֶרֶנִּכ ןּוא ,תקָר ,תַמַח ןּוא ,רֶצ"םידִצ
 ,ןֹואָרְי ןּוא= ;רֹוצָחְריִע ןּוא ,יִעְרדֶא ןּוא ,ׁשֶדֶק ןּוא ;רֹוצָח ןּוא
 טעטש ןצניינ .ׁשֶמֶש-תיֵּב ןּוא ,תָנֵע-תיֵּב ןּוא ,םֵרָח ,לֵא-לֵדְנִמ ןּוא
 : .רעפרעד ערעייז טימ

 יֵלַּתפנ ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד*
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש יד ,תוחּפשמ ערעייז טול

 ערעייז טול ןָד ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ*י
 רעד ןּוא** .לרֹוג רעטעּביז רעד ןעמּוקעגסױרַא זיא תוחּפשמ
 ןּוא ,לֹואָּתשֶא ןּוא ,הָערְצ :ןעװעג זיא הלחנ רעיײז ןּופ קרַאמעג
 ןּוא ,ןֹוליִא ןּוא* ;הָלתִי ןּוא ,ןֹולָיַא ןוא ,ןיּבַלֶעַש ןּוא* ;שֶמָש-ריִע
 ןּוא* ;תָלֲעַּב ןּוא ,ןֹותֹּבִג ןּוא ,הקּתלֶא ןּוא* ;ןֹורקֶע ןּוא ,הָנֹמִּת
 טימ ,ןֹוקָר ןּוא ,ןֹוקרַיימ ןּוא* ;ןֹומְרדתַנ ןּוא ,קַרּב-ִנּב ןּוא ,דּוהְי
 .ֹופָי ןגעקַא קרַאמעג םעד

 ןעמוקעגסיוא זיא ןֶד ןּופ רעדניק יד ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא*
 ןּוא ןעגנַאגעגפױרַא ןֶד ןּופ רעדניק יד ןענייז ;ײז רַאפ קיצניװ ּוצ
 ,ןעגנּוװצַאּב יז ןּבָאה ןּוא ,םָשָל טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה
 ךיז ןּוא ,טּברַאעג יז ןּוא ,דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּוא
 רעד יװ יװַא ,ןָד ,םשָל ןפּורעג ןּבָאה יז ןּוא ;ריא ןיא טצעזַאּב
 .ןֶד רעטָאפ רעייז ןּופ ןעמָאנ

 ןֶד ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד ויא סָאד*
 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש עקיזָאדיד ,תוחּפשמ ערעייז טול

 טל דנַאל סָאד ןּברַא ןכַאמ טקידנעעג ןּבָאה יז זַא ןּוא=
 הלחנ ַא ןּבעגעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ,ןקרַאמעג עריא
 ןופ ליומ םעד טול" .ייז ןשיוװצ ,ןּונ ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהְי ּוצ
 ,טגנַאלרַאפ טָאה רע סָאװ טָאטש יד ןּבעגעג םיא יז ןּבָאה טָאג
 טױּבַאּב טָאה רע ןּוא ;םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא חַרָס"תַנמִּת
 .ריא ןיא טצעזַאּב ךיז ןּוא ,טָאטש יד
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 ַעּוׁשֹוהי ןּוא ,ןהֹּכ רעד רֶזָעלֶא סָאװ תולחנ יד ןענייז סָאד'י
 יד ןּופ רעזייהרעטָאפ יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ,ןּונ ןּופ ןּוז רעד
 טול ןּברַא טכַאמעג ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םיטבש
 יװַא .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ,טָאג רַאפ ֹוליש ןיא לרֹונ
 .דנַאל סָאד ןלייטעצ טקידנעעג יז ןּבָאה

 דער* :ןגָאז ֹוצ יױזַא ,ןעּוׁשֹוהי וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא 'ר
 - ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ
 ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ גנונירטנַא ןּופ טעטש יד ְךייַא טכַאמ |
 -טיוט םעד רַאפ ,ןיהַא ןפױלטנַא ּוצ ףיוא* ,ןהשמ ךרּוד טנָאזעגנָא
 ;ןוויּכ ַא ןָא ,עזרַאפ ַא ךרּוד שפנ ַא טנָאלשרעד סָאװ רענעלש
 .רענָאמטּולּב םעד ןּופ גנונירטנַא רַאפ ןייז ךייַא ןלָאז יז ןּוא
 ןוא ,טעטש עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא ןפולטנַא לָאז רע ןּוא
 יד ןיא ןדער ןּוא ,רעױטטָאטש ןּופ גנַאגנייַא ןיא ןלעטש ךיז
 ןוא ,רעטרעוװ ענייז טָאטש רענעי ןּופ עטסטלע יד ןּופ ןרעיוא
 ןּבעג םיא ןּוא ,טָאטש רעד ןיא ךיז ּוצ ןעמעננײרַא םיא ןלָאז יז
 רענָאמטּולּב רעד זַא ןּוא* .יײז ייּב ןציז לָאז רע ןּוא ,טרָא ןַא
 -טיוט םעד ןרעפטנערעּביא טינ יז ןלָאז ,ןגָאיכָאנ םיא טעװ
 ןגָאלשרעד רע טָאה ןוויּכ ַא ןָא םורָאװ ,טנַאה ןייז ןיא רעגעלש
 ךטכענ ןּופ אנֹוׂש ַא ןעװעג טינ םיא זיא רע ןּוא ,רבח ןייז
 טלעטש רעויּב ,טָאטש רענעי ןיא ןציז לָאז רע ןּוא* .ןטכענרעייא
 ךהֹּכ םעד ןּוּפ טיוט םעד ויִּב ,"טּפשמ םּוצ הדע רעד רַאפ ךיז
 -טיוט רעד געמ לָאמסנעד ;געט ענעי ןיא ןייז טעװ סָאװ לודְנ
 ןייז ןיא ןּוא ,טָאטש ןייז ןיא ןעמּוק ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז רענעלש
 .ןפָאלטנַא ןטרָאד ןּופ זיא רע סָאװ טָאטש רעד ןיא-זיוה

 ןופ גרעּבעג םעד ןיא ,לילָג ןיא ׁשֶדֶק טקילײהעג יז ןּבָאה'
 -עַּברַא-תַירק ןּוא ,םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא םֶכש ןּוא ,ילּתפנ
 רענעי ןּופ ןּוא" .הדּוהי ןּופ גרעּבעג םעד ןיא-ןֹורבֶח זיא סָאד

 .ןיװַאּב טרעװ דלישמוא ןייז ּביוא ןּוא .ה .ד *
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 ןיא רֶצְּב ןּבעגענּפָא יז ןּבָאה ,חרומ ּוצ ֹוחירי ייּב ,ןדרַי טַײז
 ןיא תֹומָר ןּוא ,ןבואר טבש ןּופ ,דנַאלכַאלּפ םעד ןיא רּבדמ
 .השנמ טבש ןּופ ,ןֶשָּב ןיא ןֶלֹוג ןּוא ,דָג טבש ןּופ ,דָעלִג

 רעדניק עלַא רַאפ טעטש עטמיטשַאּב יד ןעװעג ןענייז סָאד'
 ןשיווצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 טגָאלשרעד סָאװ ןכַאלטיא רַאפ ,ןיהַא ןפױלטנַא וצ ףיוא ;ײז
 רעד ךרוד ןּברַאטש טינ לָאז רע ידּכ ;עזרַאפ ַא ךרוד שפנ ַא
 רעד רַאפ ךיז טלעטש רע רעדייא עא םעד ןופ טנַאה
 .הדע

 םיִיול יד ןּופ רעזייהרעטָאּפ יד ןּופ א יד ןואי אר
 ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהי ּוצ ןּוא ,ןהֹּכ םעד רֶזֶעלֶא ּוצ טנענעג ןּבָאה

 םיטבשיד ןּופ רעזייהרעטָאפ יד ןּופ טײלטּפױהיד ּוצ ןּוא ,ןּונ ןּופ
 ןיא טדערעג יז ּוצ ןּבָאה יז ןּוא* ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ךרּוד ןלױפַאּב טָאה טָאג :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,ֹוליש
 עיירפ ערעייז טימ ,ןעניֹוװ םּוצ טעטש ןּבעג ּוצ ודנּוא ןהשמ
 - .תומהּב ערעזדנוא רַאפ רעצעלּפ

 רעייז ןּופ םיִיַול יד ןּבעגעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה?
 ערעײז טימ טעטש עקיזָאדיד ,טָאג ןּופ ליומ םעד טול ,הלחנ
 .רעצעלּפ עיירפ

 ;םיתָהק יד ןּופ תוחּפשמ יד רַאפ סױרַא זיא לרֹוצ רעד ןּוא
 ןענייז ,םיִיול יד ןּופ ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא
 ןּוא ,םינֹועמש יד ןּופ טבש ןּופ ןּוא ,הדּוהי טבש ןּופ ןעװעג
 .טעטש ןציירד ,לרֹוג טול ,ןימינּב טבש ןּופ

 תוחּפשמ יד ןּופ ,תֶהק ןּופ רעדניק עקירעּביא יד רַאפ ןּואי
 ,השנמ טבש ןּבלַאה ןּופ ןוא ,ןֶד טבש ןופ ןּוא ,םירפא טבש ןּופ
 .טעטש ןעצ ,לרֹוג טול

 טבש ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ ,ןֹוׁשרִנ ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּואי
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 םעד ןּופ ןּוא ,ילּתפנ טבש ןּופ ןּוא ,רשָא טבש .ןּופ ןּוא ,רָכָׂשׂשִי
 .טעטש ןציירד ,לרֹוג טױל .,ןָשָּב ןיא השנמ טבש ןּבלַאה

 טבש ןּופ ,תוחּפשמ ערעיײז טול ירְרמ ןּופ רעדניק יד רַאפי
 .טעטש ףלעװצ ,ןּולּובז טבש ןּופ ןּוא ,דֶנ טבש ןּופ ןּוא ,ןבּואר

 םיִיַול יד ןּבעגעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 טָאג יװ יװַא ,רעצעלּפ עיירפ ערעײז טימ טעטש עקיזָאדיד
 .לרֹוג טיול ,ןהשמ ךרוד ןלױפַאּב טָאה

 ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ ןּבענעג ןּבָאה יז ןּואי
 עקיזָאדיד ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ ןּוא ,הדּוהי
 זיא סָאד ןּוא* .ןעמָאנ ןטימ ןָא ָאד יז טפּור עמ סָאװ טעטש
 םיתָהק יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד רַאפ ןעװעג
 לרֹוג םעד ןגירקעג ןּבָאה יז םורָאװ ;יִוֵל ןּופ רעדניק יד ןּופ
 םעד ,"עַּברַא ןּופ טָאטש יד ןּבעגעג יז טָאה עמ ןּוא* .טשרעוצ
 ,הדּוהי ןּופ גרעּבעג םעד ןיא-ךֹורבֶח זיא סָאד--קָנַע ןּופ רעטָאפ
 סָאד רעּבָא* .ריא םּורַא דנור רעצעלּפ עיירפ עריא טימ
 ןּבעגעג יז ןּבָאה רעפרעד עריא ןּוא טָאטש רעד ןּופ דלעפ
 .םוטנגיײא ןייז רַאפ ןהָנּופי ןּופ ןּוז םעד בֵלָּכ

 יד ןּבעגעג יז ןּבָאה ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּוא;*
 עריא טימ ןֹורבֶח ,רעגעלשטיוט ןרַאפ גנונירטנַא ןּופ טָאטש
 ןואי* ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ הָנבִל ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ
 עיירפ עריא טימ ַצֹומְּתשֶא ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ריִּתִי
 ריבד ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹולֹוח ןּוא= ;רעצעלּפ
 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןיַע ןּוא;* ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ
 עריא טימ ׁשְמָׂשיתיֵּב ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ הָטּוי ןּוא
 .םיטבש ייוװצ עקיזָאדיד ןּופ טעטש ןיינ .רעצעלּפ עיירפ

 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹועְבִנ :ןימינּב טבש ןּופ ןּואי*
 עיירפ עריא טימ תֹותְנַעיי ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ עַבָנ
 .טעטש ריפ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹומלַע ןּוא ,רעצעלּפ

 .עַּברַא תַירק א
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 ןציירד :םינהֹּכ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןּופ טעטש עלַאי*
 .רעצעלּפ עיירפ ערעייז טימ טעטש

 ,םיִיול יד ,תֶהק ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד רַאפ ןּואי
 לרֹוג רעייז ןּופ טעטש יד--תֶהֹק ןּופ רעדניק יד ןּופ עקירעּביא יד
 יד ןּבעגעג יז טָאה עמ ןּוא* .םירפא טבש ןּופ ןעװעג ןענייז
 עיירפ עריא טימ ,םָכש ,רעגעלשטיוט ןרַאפ גנּונירטנַא ןּופ טָאטש
 עריא טימ רֶוָנ ןּוא ,םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא ,רעצעלּפ
 ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ םִיַצבק ןּוא* ;רעצעלּפ עיירפ
 .טעטש ריפ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹורֹוח-תיִּב

 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ הקּתלֶא :ןד טבש ןּופ ןּואי
 עיירפ עריא טימ ןֹולְיַאי* ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹותֹּבִ
 .טעטש ריפ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹומַר-תַנ ,רעצעלּפ

 עיירפ עריא טימ ְךֶנֲעַּת :השנמ טבש ןּבלַאה ןּופ א
 יװצ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹומְריתַנ ןּוא ,רעצעלּפ
 .טעטש

 יד רַאפ ,רעצעלּפ עיירפ ערעייז טימ ,ןעצ :טעטש עלַאי
 : .תֶהק ןּופ רעדניק עקירעּביא יד ןּופ תוחּפשמ

 יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ ,ןֹוׁשרִנ ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּואיז
 ןרַאפ גנּונירטנַא ןּופ טָאטש יד ;השנמ טבש ןּבלַאה ןּופ ,םִיִיַול
 ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֶשֶּב ןיא ןֶלֹוג ,רעגעלשטיוט
 .טעטש ײװצ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ הָרְּתשֶעּב

 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹוישק :רָכָׂשֹׂשִי טבש ןּופ ןואי*
 עיירפ עריא טימ תּומרַי" ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ תַרבִד
 ..טעטש ריפ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ םיִננְדיֵע ,רעצעלּפ

 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ לָאְׁשִמ :רשֶא טבש ןּופ ןּואי = -
 עיירפ עריא טימ תֶקֹלֲח* ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹודבַע
 .טעטש ריפ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ בֹוחר ןּוא ,רעצעלּפ

 -טיוט ןרַאפ גנּונירטנַא ןּופ טָאטש יד :ילּתפנ טבש ןּופ ןּואיי
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 -תֹומַח ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ,לילָנ ןיא ׁשֶדֶק ,רעגעלש
 עיירפ עריא טימ ןָּתְרִק ןּוא ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ ראד
 / .טעטש ירד .רעצעלּפ

 ןציירד :תוחּפשמ ערעײז טול םיִנּושרַנ יד ןּופ טעטש עלַאי*
 .רעצעלּפ עיירפ ערעייז טימ טעטש

 יד ,ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןּופ תוחּפשמ יד רַאפ ןּוא*
 עיירפ עריא טימ םֶעְנקִי ;ןּולובז טבש ןּופ ,םיִיַול עקירעּביא
 עריא טימ הָנמד= ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ הָּתרַק ,רעצעלּפ
 ריפ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ לָלֹהַנ ,רעצעלּפ עיירפ
 .טעטש

 ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ רֶצָּב :ןבואר טבש ןּופ ןּואי
 עיירפ עריא טימ תֹומדקי ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ הָצֹהַי ןּוא
 ."טעטש ריפ .רעצעלפ עיירפ עריא טימ תַעָפיִמ ןּוא ,רעצעלּפ

 -טיוט ןרַאפ גנּונירטנַא ןּופ טָאטש יד :דָנ טבש ןופ ןּוא*
 ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ,דָעֹלִג ןיא תֹומָר ,רעגעלש
 עיירפ עריא טימ ןֹוּבשֶח* ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ םִיַנחַמ
 ,ריפ :טעטש עלַא .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ רַזְעַי ,רעצעלּפ

 ירָרמ ןּופ רעדניק יד רַאפ ןעװעג ןענייז טעטש עלַא יד"
 יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ עקירעּביא יד--תוחּפשמ ערעייז טול
 .טעטש ףלעװצ ןעװעג זיא לרֹוג רעייז ןּוא ;םיִיול

 ןּופ םּוטנגיא םעד ןּופ ןטימ ןיא םיִיַול יד ןּופ טעטש עלַא*
 טעטש קיצרעפ ןּוא טכַא ןעוװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ןעוװעג ןענייז טעטש עקיזָאדיד* .רעצעלּפ עיירפ ערעייז טימ
 ;ריא םּורַא דנור רעצעלּפ עיירפ עריא טימ טָאטש ןיא טָאטש
 .טעטש עקיָאדיד עלַא ייּב ױזַא

 /- סָאװ דנַאל עצנַאג סָאד לארׂשי ּוצ ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא*
 סע ןּבָאה יז ןּוא ;ןרעטלע ערעיײז ןּבעג ּוצ ןרָאװשעג טָאה רע
 טּורַאּב יז טָאה טָאג ןּוא* .ןירעד טצעזַאּב ךיז ןּוא ,טּברַאעג

 ךס ַא ןיא ךיז ןעניפעג ,64-63 ,ו 'א םיִמִיַה יַרבִד טול טלעטשעגוצ קיטנעק ,37-36 םיקוסּפ *
 .ָאטינ יז ןענייז טסקעט ןשהרֹוסַמ םעד ןיא .םירפס
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 ערעייז ןרָאװשעג טָאה רע סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,םּורַא דנּור ןֹופ
 ןענַאטשַאּב טינ זיא טנייפ ערעײז עלַא ןּופ רענייק ןּוא ;ןרעטלע
 .טנַאה רעייז ןיא ןּבעגעג טָאג טָאה טנייפ ערעייז עלַא ;ײז רַאפ
 טָאג סָאװ גָאװצ ןטּוג םעדלַא ןּופ ןלַאפעגּפָא זיא טרָאװ ַא טיניי
 - ,ןעמּוקעננָא זיא ץלַא ;לארׂשי ןּופ זיוה םעד טנָאזעגּוצ טָאה

 ;םידָג יד ןּוא ,םיִנֵבּואר יד ןפּורעג ַעּוׁשֹוהְי טָאה לָאמסנעדי ךַר
 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא" .השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּוא

 ךייַא טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ סָאװ ץלַא טיהעג טָאה ריא
 סָאװ ץלַא ןיא ,לוק ןיימ ּוצ טרעהענּוצ טָאה ריא ןּוא ,ןלױפַאּב
 ערעײַא טוָאלרַאפ טינ טָאה ריא* .ןלױפַאּב ְךייַא ּבָאה ךיא
 ריא ןּוא ,גָאט ןקיטניײה ףיוא ויּב געט ליפ עקיזָאדיד רעדירּב
 .טָאג רעיא הוהי ןּופ טָאּבעג םעד ןּופ גנוטיה יד טיהעג טָאה
 ױזַא ,רעדירּב ערעיײַא טּורַאּב טָאג רעיא הוהי טָאה דנּוצַא ןּואי
 טייג ןּוא ,דנוצַא םּוא ְךייַא טרעק םּורד ;טגָאזעגוצ יז טָאה רע יו
 סָאװ םּוטנגײא רעייַא ןּופ דנַאל םּוצ ,ןטלעצעג ערעיײַא ּוצ ךייַא
 טייז רענעי ףיוא ןּבעגעג ְךייַא טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ
 ,הרֹוּת יד ןּוא ,טָאּבעג סָאד ןָאט ּוצ רעייז טיה רעּבָא" .ןדרַי
 ּביל ,ןטָאּבעג ךייַא טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ סָאװ
 ןּוא ,ןגעװ ענייז עלַא ןיא ןייג ּוצ ןּוא ,טָאג רעיא הוהי ןּבָאה ּוצ
 ּוצ םיא ןּוא ,םיא ןָא ןטפעהַאּב ּוצ ךיז ןּוא ,טָאּבעג ענייז ןטיה ּוצ
 .לעז רעצנַאג רעייַא טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאנ רעייַא טימ ןעניד

 ,טקישעגקעװַא יז טָאה ןּוא ,טשטנעּבעג ייז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא"
 .ןטלעצעג ערעייז ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז יז ןּוא

 ;ןָשָּב ןיא ןּבעגעג השמ טָאה השנמ טבש ןּבלַאה ַא ּוצ ןּואי
 ערעיײז טימ ןּבעגעג ַעּוׁשֹוהי טָאה ןּבלַאה רעדנַא םּוצ רָאנ
 ייֵז טָאה ַעּוׁשֹוהי זַא ןּוא .ברעמ ּוצ ןדרַי טייז רעד ףיוא רעדירּב
 ,טשטנעּבעג ךיוא יז רֶע טָאה ,ןטלעצעג ערעײז ּוצ טקישעגקעװַא



 15-8 בכ ץושֹוהי 60

 טרעק סטּונ ליפ טימ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּואי
 טימ ,יפ ליפ רעייז טימ ןּוא ,ןטלעצעג ערעײַא ּוצ םּוא ךייַא
 טימ ןּוא ,ןזייַא טימ ןּוא ,רעּפּוק טימ ןּוא ,דלָאג טימ ןּוא ,רעּבליז
 טנייפ ערעייַא ןּופ בור םעד טליײטעצ ;ליפ רעייז רעדיילק
 .רעדירּב ערעיײַא טימ

 ןּוא ,דָג ןּופ רעדניק יד ןּוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּבָאהי
 ןענייז יז ןּוא ,טרעקענמּוא ךיז ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד
 ןיא סָאװ ֹוליִש ןּופ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא
 רעייז ןּופ דנַאל םּוצ ,דָעלִג דנַאל ןייק ןייג ּוצ ,ןַעַנּכ דנַאל
 ליומ םעד טול טצעזַאּב ןירעד ךיז ןּבָאה יז סָאװ ,םּוטנגייא
 ןטנגעג יד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז זַא ןּוא** .ןהשמ ךרוד טָאג ןּופ
 ןּוא ,ןבואר ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא סָאװ ןדרַי ןּופ
 ןטרָאד ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןּוא ,דֶנ ןּופ רעדניק יד
 .ןקּוקּוצנָא ףיוא חּבומ ןסיורג ַא ,ןדרַי םייּב חּבומ ַא טיוּבעג

 ,טעז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טרעהעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאהי*
 רעּבלַאה רעד ןּוא ,דֶג ןּופ רעדניק יד ןּוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד
 ןיא ,ןֵעַנּכ דנַאל ןגעקטנַא חּבומ ַא טיוּבעג ןּבָאה ,השנמ טבש
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טייז רעד ּוצ ,ןדרַי ןּופ ןטנגעג יד
 יד טָאה יװַא ,טרעהרעד ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד יװ ןּוא*
 ןייק טלמַאזעגנייַא ךיז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאנ
 רעדניק יד ןּוא* .המחלמ ףיוא יז ןגעקַא ןײגוצפױרַא ֹוליש
 יד ּוצ ןּוא ,ןבואר ןּופ רעדניק יד ּוצ טקישעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 ,דָעלִג דנַאל ןייק ,השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןּוא ,דֶנ ןּופ רעדניק
 ןעצ םיא טימ ןּוא* ,ןהֹּכ םעד רֶוֶעלֶא ןּופ ןּוז םעד סחניּפ
 זיוהרעטָאּפ ַא ןּופ טשריפ ןייא ּוצ ,טשריפ ןייא ּוצ ,ןטשריפ
 ' ןעװעג רעכַאלטיא ןענייז יז ןּוא ;לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ
 .לארׂשי ןּופ ןטנזיוט יד ייּב ויוהרעטָאפ רעייז ןּופ טּפוה רעד
 ּוצ ןּוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ןּואי*
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 ,דָעלִג דנַאל ןייק ,השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןּוא ,דֶג ןּופ רעדניק יד
 טנָאזעג טָאה יװַא"* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג יז טימ ןּבָאה יז ןּוא
 ריא סָאװ גנושלעפ עקיזָאדיד זיא סָאװ :הוהי ןּופ הדע עצנַאג יד
 טנייה ןרעקּוצּפָא ךיז ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןָא טשלעפעג טָאה
 ריא ידּכ ,חּבומ ַא ךיז רַאפ ןעיוּב רעײַא טימ ,הוהי רעטניה ןּופ
 דניז יד קיצניװ זדנוא זיא*י ?הוהי ןָא ןקינעּפשרעדיװ טנייה טלָאז
 זיּב טקינײרעג טינ ריא ןּופ ךָאנ ךיז ןּבָאה רימ סָאװ ,רֹועְּפ ןּופ
 הפומ ַא ןעװעג זיא ןריא רעּביא סָאװו ןּוא ,גָאט ןקיטניײה ףיוא
 ןּופ ּפָא טנייה ךייַא טרעק ריא זַא* ,הוהי ןּופ הדע רעד ףיוא
 טנייה ןקינעּפשרעדיװ טעװ ריא :ןייז טעװ סע ןּוא ?הוהי רעטניה
 הדע רעצנַאג רעד ףיוא ןענערעצ רע טעװ ןגרָאמ ןּוא ,הוהי ןָא
 זיא םּוטנגייא רעייַא ןּופ דנַאל סָאד רעדיװ ּביוא* .לארׂשי ןּופ
 ,םּוטנגיײא סהוהי ןּופ דנַאל םעד ןיא רעּבירַא ךייַא טמּוק ,ןיירמּוא
 ןשיוװצ ךייַא טצעזַאּב ןּוא ,הוהי ןּופ ןּכשִמ רעד טּור ןטרָאד סָאװ
 זדנּוא ןּוא ,ןקינעּפשרעדיװ טינ ריא טלָאז הוהי ןָא רָאנ ,זדנּוא
 ַא ךיז רַאפ ןעיוּב רעייַא טימ ,ןקינעּפשרעדיװ טינ ריא טלָאז
 ןֵכָע טינ טָאהי .טָאג רעזדנּוא הוהי ןּופ חּבומ םעד ץּוחַא ,חּבומ
 ףיוא ןּוא ,םרח םעד טימ גנושלעפ ַא טשלעפעג ןחַרָז ןּופ ןּוז רעד
 טינ ןּוא ?ןרָאצ רעד ןעװעג זיא לארׂשי ןּופ הדע רעצנַאנ רעד
 .דניז ןייז רַאפ ןעמוקענמּוא זיא ןײלַא ןַאמ רענעי

 רעדניק יד ןּוא ,ןבואר ןּופ רעדניק יד טרעפטנעעג ןּבָאה;י
 ּוצ טדערעג ןּבָאה יז ןּוא ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןּוא ,דֶג ןּופ
 ןופ טָאג רעד :לארׂשי ןּופ ןטנזוט יד ןּופ טײלטּפױה יד
 ,לארׂשי ןּוא ,סיײװ רע ,הוהי רעטעג ןּופ טָאג רעד ,הוהי רעטעג
 ּביוא רעדָא טײקינעּפשרעדיװ ןיא זיא סָאד ּביוא !ןסיװ לָאז רע
 -!גָאט ןקיטנייה ןפלעה טינ ודנּוא טסלָאז--הוהי ןָא גנושלעפ ןיא
 ,הוהי רעטניה ןּופ ןרעקּוצּפָא ךיז ידּכ חּבומ ַא ןעיוּב ּוצ ודנּוא**
 רייּפש ןּוא רעפּפָאדנַארּב םיא ףיוא ןעגנערּבוצפיוא ּבױא רעדָא
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 הוהי לָאז ,רעפּפָאדירפ םיא ףיוא ןכַאמ ּוצ ּביוא רעדָא ,רעפּפָא
 ןּופ זיולּב ןָאטעג טינ סע ןּבָאה רימ ּביוא ןּוא+ !ןענָאמּפױא ןײלַא
 רעדניק ערעײַא ןלעװ ןגרָאמ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ךַאז ַא ןנעװ גרָאז
 ךייַא ריא טרעק סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעדניק ערעודנוא ּוצ ןנָאז
 טָאה קרַאמעג ַא םורָאװ* ?לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי טימ ןָא
 ,ןבואר ןּופ רעדניק ,ךייַא ןשיװצ ןּוא זדנוא ןשיוװצ טכַאמעג הוהי
 .הוהי ןיא קלח ןייק טינ טָאה ריא ;ןדרַי םעד ,דָג ןּופ רעדניק ןּוא
 ּוצ טינ-רעדניק ערעזדנּוא ןרעטש ןלעװ רעדניק ערעיײַא ןּוא
 טשרָאקַא ךיז רימָאל ;טנָאזעג רימ ןּבָאה" .הוהי ןטכרָאּפ
 ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ טינ ,חּבומ םעד ןעיוּב ּוצ ןענערָאװַאּב
 תודע ןַא ןייז לָאז רע טרעייני ;רעפּפָאטכַאלש רַאפ טינ ןּוא
 ךָאנ תורֹוד ערעזדנּוא ןשיװצ ןּוא ,ךייַא ןשיווצ ןּוא זדנּוא ןשיװצ
 ערעודנוא טימ םיא רַאּפ הוהי ןּופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ;זדנּוא
 טימ ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש ערעזדנוא טימ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב
 טינ ןנרָאמ ןלָאז רעדניק ערעיײַא ןּוא ,רעפּפָאדירפ ערעודנּוא
 ,הוהי ןיא קלח ןייק טינ טָאה ריא :רעדניק ערעודנוא ּוצ ןגָאז
 סָאד ןלעװ יז זַא ,ןעשעג טעװ סע ּביוא :טגָאזעג ןּבָאה רימ ןּוא**
 ןלעװ ,ןיהַא רעטעּפש תורֹוד ערעזדנּוא ּוצ רעדָא זדנּוא ּוצ ןגָאז
 ערעזדנוא סָאװ ,הוהי ןּופ חּבומ םעד ןּופ יוּב םעד טעז :ןגָאז רימ
 רַאפ טינ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ טינ ,טכַאמעג ןּבָאה ןרעטלע
 ןשיוצ ןּוא זדנּוא ןשיוװצ רע זיא תודע ןַא טרעיינ ;רעפּפָאטכַאלש
 ךיז ןּוא ,הוהי ןָא ןקינעּפשרעדיװ ּוצ ודנּוא הלילח*" .ךייַא
 רַאפ חּבומ ַא ןעיוּב ּוצ ,הוהי רעטניה ןּופ טנייה ןרעקּוצּפָא
 ,רעפּפָאטכַאלש רַאפ ןּוא ,רעפּפָאזייּפש רַאפ ,רעפּפָאדנַארּב
 - {ןּכשִמ ןייז רַאפ סָאװ ,טָאג רעודנּוא הוהי ןּופ חּבומ םעד ץּוחַא

 ,הדע רעד ןּופ ןטשריפ יד ןּוא ,ןהֹּכ רעד סחניּפ יו ןּוא*'
 ןּבָאה ,םיא טימ סָאװ לארׂשי ןּופ ןטנזיוט יד ןּופ טײלטּפױה יד
 יד ןּוא ,ןבואר ןּופ רעדניק יד סָאװ רעטרעװ יד טרעהעג
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 זיא ,טדערעג ןּבָאה ,השנמ ןּופ רעדניק יד ןּוא ,דֶג ןּופ רעדניק
 ןּופ ןּוז רעד סחניּפ ןּואי* .ןניוא ערעייז ןיא ןלעפעגליֹוװ סָאד
 וצ ןּוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג טָאה ןהֹּכ םעד ְךָזֲעלֶא
 ןסַײװ טניײה :השנמ ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּוא ,דֶג ןּופ רעדניק יד
 טשלעפעג טינ טָאה ריא םורָאװ ;טָאג זיא זדנּוא ןשיווצ זַא ,רימ
 יד ןעװעג ליצמ ריא טָאה דנּוצַא ;גנושלעפ עקיזָאדיד טָאג ןָא
 .טָאג ןּופ טנַאה רעד ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק

 ,ןטשריפ יד ןּוא ,ןהֹּכ םעד רֶזֶעלֶא ןּופ ןּוז רעד סחניּפ ןּוא
 יד ןּופ ןּוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּופ טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה
 רעדניק יד ּוצ ןַעַנּכ דנַאל ןייק ,דֶעלִג דנַאל ןּופ ,דֶג ןּופ רעדניק
 רעד ןּוא* .רעפטנע ןַא טכַארּבעג יז ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוו זיא רעפטנע
 רעמ ןּבָאה ןּוא ,טָאג טּביױלעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא
 -רַאפ ּוצ ,המחלמ ףיוא יז ןגעקַא ןײנפױרַא ןגעװ טדערעג טינ
 רעדניק יד ןוא ןבואר ןופ רעדניק יד סָאװ דנַאל סָאד ןטסיװ
 .ןירעד ןציז דֶנ ןּופ

 ןּבָאה דָג ןּופ רעדניק יד ןּוא ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּואי !
 זדנּוא ןשיװצ רע זיא תודע ןַא, :לײװ ,.....חּבומ םעד ןפורעג
 ".טָאג זיא הוהי זַא

 טָאג זַא םעדכָאנ ,םּורַא געט ליפ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ןֵר
 ,םּורַא דנּור ןּופ טנייפ ערעיײז עלַא ןּופ לארׂשי טּורַאּב טָאה

 ןפורעג ַעּוׁשֹוהְי טָאה* ,טגָאטַאּב ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא ַעּוׁשֹוהי ןּוא
 ןּוא ,טײלטּפױה ערעייז ןּוא ,עטסטלע ערעײז ,לארׂשי ץנַאג
 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,רעעזפיוא ערעייז ןּוא ,רעטכיר ערעייז
 סָאװ ץלַא ןעזעג טָאה ריא ןּוא* .טנָאטַאּב ןּוא טלַא ןיּב ךיא
 ןּופ רעקלעפ עקיזָאדיד עלַא ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג רעייַא הִוהְי
 טָאה סָאװ רעד זיא טָאנ רעײַא הוהי םורָאװ ;ןגעװטרעײַא
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 -סיוא ךייַא ּבָאה ךיא ,טעזי .ךייַא רַאפ ןטלַאהעג המחלמ
 טול הלחנ ַא רַאפ רעקלעפ ענעּבילּבעג עקיזָאדיד ןפרָאװעג
 ּבָאה ךיא סָאװ רעקלעפ עלַא טימ ,ןדרַי ןּופ ;םיטבש ערעײַא
 הוהי ןּוא" .גנַאנרעטנּואנּוז ּוצ לודְנַה"םִי ןויּב ןּוא ,ןטינשרַאפ
 טעװ ןּוא ,ךייַא רַאפ ןּופ ןסױטשסױרַא יז טעװ רע ,טָאג רעײַא
 רעייז ןּברַא טעװ ריא ןּוא ,טכיזעגנָא רעיא ןּופ ןּבײרטרַאּפ יז
 םּורד" .טגָאזעגּוצ ךייַא טָאה טָאג רעײַא הוהי יװ יױזַא ,דנַאל
 טייטש סָאװ ץלַא ןָאט ּוצ ןּוא ןטיה ּוצ קרַאטש רעיײיז ןייז ריא טלָאז
 ןופרעד ןרעקּוצּפָא טינ ךיז ,השמ-תרֹוּת ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשעג
 ,רעקלעפ עקיזָאדיד ןשיווצ ןעמּוק ּוצ טיני ,סקניל רעדָא סטכער
 ןעמָאנ םעד ןּוא .ךייַא ייּב ןּבילּבעג ןענייז סָאװ עקיזָאדיד
 ןזָאל טינ ןּוא ,ןענָאמרעד טינ ריא טלָאז רעטעג ערעייז ןּופ
 רָאני .ייז ּוצ ןקּוּב טינ ךיז ןּוא ,ןעניד טינ יז ןּוא ,ייז ייּב ןרעווש
 יװ יױװַא ,ןטפעהַאּב ךייַא ריא טלָאז טָאג רעיַא הוהי ןָא זיולּב
 הוהי טָאה רַאפרעד סָאװ' ,גָאט ןקיטנײה זיּב ןָאטעג טָאה ריא
 ןּוא ;רעקלעּפ עקיטכַאמ ןּוא עסיורג ְךייַא רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ
 .גָאט ןקיטנייה ויּב ךייַא רַאפ ןענַאטשַאּב טינ זיא רענייק--ריא
 רעײַא הוהי םורָאװ ;טנוױט טגָאיעג טָאה ְךייַא ןּופ ןַאמ ןייאיי
 ױזַא ,ךייַא רַאפ ןטלַאהעג המחלמ טָאה סָאװ רעד זיא טָאנ
 ןטיה רעייז ריא טלָאז םורדי* .טגָאזעגּוצ ְךייַא טָאה רע יװ
 ּביוא םורָאװ=* .טָאג רעייַא הוהי ןּבָאה ּוצ ּביל ,לעז רעײַא
 ןטפעהַאּב ְךייַא טעװ ריא ןּוא ,ןרעקּפָא ךייַא ריא טעװ ןרעקּפָא
 ןענייז סָאװ עקיזָאדיד ,רעקלעפ עקיזָאדיד ןּופ טשער םעד ןָא
 ריא ןּוא ,יײז טימ ןייז ןּתחתמ ךיז טעװ ריא ןּוא ,ךייַא ייּב ןּבילּבעג
 . ריא טלָאז ןסיוװ'* ,ךייַא ןשיװצ יז ןּוא ,ייז ןשיװצ ןעמּוק טעװ
 ןּבירטרַאפ טינ רעמ טעװ טָאג רעיײַא הוהי ןַא ,ןייז ןסיוו
 ַא רַאפ ןייז ךייַא ןלעוװ יז ןּוא ,ךייַא רַאפ ןּופ רעקלעפ עקיזָאדיד
 ,ןטיז ערעיײַא ןיא טּור ַא רַאפ ןּוא ,גנּולכיורטש ַא רַאפ ןּוא ץענ
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 ןייגרעטנּוא טעװ ריא זיּב ,ןגיוא ערעייַא ןיא סרעכעטש רַאפ ןּוא
 ךייַא טָאה טָאג רעיא הוהי סָאװ דרע רעטּוג רעקיזָאדרעד ןּופ
 רעד ןּופ געװ םעד ףיוא געט יד ךיא יינ טָא ןּוא* .ןּבעגעג
 ,ןצרַאה ןצנַאג רעיא טימ ןסיװ ריא טלָאז םּורד ;דרע רעצנַאג
 זיא טרָאװ קיצניײא ןַא טינ זַא ,לעז רעצנַאג רעייַא טימ ןּוא
 טָאה טָאג רעיא הוהי סָאװ ןגָאװצ עטּוג עלַא יד ןּופ ןלַאפעגּפָא
 ןַא טינ ;ןעמּוקעננָא ךייַא ןענייז עלַא ;ךיַא ןגעװ טגָאזעגּוצ
 ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ןלַאפעגּפָא זיא ןופרעד טרָאװ קיצנייא
 הוהי סָאװ גָאזוצ רעטּוג רעדלַא ןעמּוקעננָא ויא ךייַא יװ יױזַא
 ףיוא ןעגנערּב הוהי טעװ ױזַא ,טגָאזעגּוצ ךייַא טָאה טָאג רעייַא
 ןגיליטרַאפ ךייַא טעװ רע ויּב ,גָאנָא ןטכעלש םעדלַא ךייַא
 ךייַא טָאה טָאג רעיא הוהי סָאװ דרע רעטּוג רעקיזָאדרעד ןּופ
 הוהי ןּופ דנּוּב םעד ןטערטרעּביא טעװ ריא זַאי* .ןּבעגעג
 ןייג טעװ ריא ןּוא ,ןלױפַאּב ךייַא טָאה רע סָאװ ,טָאנ רעײַא
 ןעמירג טעװ ,ייז ּוצ ןקּוּב ךיז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ןעניד ןּוא
 ןייגרעטנּוא ךיג טעװ ריא ןּוא ,ךייַא ףיוא הוהי ןּופ ןרָאצ רעד
 .ןּבעגעג ְךייַא טָאה רע סָאװ דנַאל ןטּוג םעד ןּופ

 לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא טלמַאזעגניַא טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּואי דר
 ןּוא ,לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,םָכש ןייק

 ;רעעזפיוא ערעייז ןּוא ,רעטכיר ערעייז ןּוא ,טײלטּפױה ערעייז
 טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא" .טָאנ רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יױװַא :קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג
 ןרעטלע ערעײַא ןסעזעג ןענייז ךייט טייז רענעי ףיוא :לארׂשי
 רעד ןּוא ,ןעמהרבַא ןּופ רעטָאפ רעד חַרֶּת ,ןָא קיּביײא ןּופ
 ןוא* .רעטעג עדמערפ טנידעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןרֹוחַנ ןּופ רעטָאפ
 טייז רענעי ןּופ ןעמהרבַא רעטָאפ רעייַא ןעמּונעג ּבָאה ךיא
 ןּוא ;ןַעַנּכ דנַאל ץנַאג ךרוד טריפעגכרּוד םיא ּבָאה ןּוא ,ךייט
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 ךיא ןּוא* .ןקחצי ןּבעגעג םיא ןּוא ,ןעמָאז ןייז טרעמעג ּבָאה ךיא
 ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןּוא ;ןָשֵע ןּוא ןבקעי ןקחצי ּוצ ןּבעגעג ּבָאה
 רעדניק ענייז ןּוא בקעי ןּוא ;ןּברַא ּוצ םיא ריִעֵׂש גרַאּב םעד ןָֹׂשֵע
 ןּוא ןהשמ טקישעג ּבָאה ךיא ןּוא* .םִיַרצִמ ןייק טרעדינעג ןּבָאה
 ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ טול ,םִיַרצִמ טגָאלּפעג ּבָאה ןּוא ,ןענֹרהַא
 ןּוא" .ןגױצעגסױרַא ךייַא ךיא ּבָאה ךָאנרעד ןּוא ,יײז ןשיװצ
 ריא ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןרעטלע ערעײַא ןגױצעגסױרַא ּבָאה ךיא
 ערעייַא טגָאיענכָאנ ןּבָאה םירצִמ יד ןּוא ,םי םּוצ ןעמּוקעג טייז
 יז ןּואי .ףּוסדםי ןויּב רעטייר טימ ןּוא ןגעווטייר טימ ןרעטלע
 שינרעטצניפ ַא טכַאמעג טָאה רע ןּוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה
 םעד ײז ףיוא טכַארּבעג ןּוא ,םירצִמ יד ןשיװצ ןּוא ךייַא ןשיווצ
 ךיא סָאװ ןעזעג ןּבָאה ןגיוא ערעיײַא ןּוא ;טקעדענּוצ יז ןּוא ,םי
 ליפ רּבדמ ןיא ןּבילּבעג טייז ריא ןּוא .םִיַרצִמ טימ ןָאטעג ּבָאה
 ירֹומָא םעד ןּופ דנַאל ןיא טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא* .געט
 ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה יז ןּוא ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא טציז סָאװ
 ריא ןּוא ,טנַאה רעייַא ןיא ןּבענעג יז ּבָאה ךיא ןּוא ,ְךייַא טימ
 ןּופ טגיליטרַאפ יז ּבָאה ךיא ןּוא ,דנַאל רעייז טּברַאעג טָאה
 רעד ,ןרֹוּפִצ ןּופ ןּוז רעד קֶלָּב ןענַאטשעגפיוא זיא' .ְךייַא רַאפ
 ןּוא ;לארׂשי ןנעקַא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא ,בָאֹומ ןּופ ךלמ
 ּוצ ךייַא ,ןרֹועְּב ןּופ ןּוז םעד םֶעלִּב ןפּורעג ןּוא טקישעג טָאה רע
 ,ןעמֶעלַּב ּוצ ןרעהּוצ טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא רעּבָא* .ןטליש
 ליצמ ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא ;טשטנעּבעג ךייַא רע טָאה ןשטנעּב ןּוא
 םעד ןעגנַאנעגרעּבירַא טייז ריא ןּוא* .טנַאה ןייז ןּופ ןעװעג
 המחלמ ןּבָאה סע ןּוא ,ֹוחירי ּוצ ןעמּוקעג טייז ריא ןּוא ,ןדרַי
 ןּוא ,ירֹומֶא רעד .,ֹוחירי ןּופ רענעמ יד ךייַא ןגעקַא ןטלַאהעג
 רעד ,ישָגרִג רעד ןּוא ,יּתִח רעד ןּוא ,ינעַנּכ רעד ןּוא ,יױרּפ רעד
 .טנַאה רעיַא ןיא ןּבענעג יז ּבָאה ךיא ןּוא ;יסּובי רעד ןּוא ,יִוִח
 טָאה יז ןּוא ,ןיּבנרָאה יד סיורַאפ ךייַא טקישעג ּבָאה ךיא ןּוא*
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 טימ טינ ;ירֹומָא ןּוּפ םיכלמ ייווצ יד ,ךייַא רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ יז
 ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא* .ןגיוּב ןייד טימ טינ ןּוא ,דרעװש ןייד
 ןּוא ,טימעג טינ ףיורעד ךיז טסָאה ּוד סָאװ דנַאל ַא ןּבעגעג
 יז ןיא ךיז טָאה ריא ןּוא ,טיוּבעג טינ טָאה ריא סָאװ טעטש
 טָאה ריא סָאװ רענטרעגטרעּבלייא ןּוא רענטרעננייוו ;טצעזַאּב
 ,הוהי רַאפ ארֹומ טָאה ,דנּוצַא ןּוא* .ריא טסע ,טצנַאלפעג טינ
 רעטעג יד ּפָא טּוט ןּוא ;תמא טימ ןּוא טײקצנַאג טימ םיא טניד ןּוא
 ,ךייט טייז רענעי ףיוא ,טנידעג ןּבָאה ןרעטלע ערעײַא סָאװ
 טכעלש ויא סע ּביוא ןּוא* .הוהי טניד ןּוא ,םִיַרצִמ ןיא ןּוא

 ןעמעוו טנייה סיוא ךייַא טלײװ ,הוהִי ןעניד ּוצ ןניױא ערעײַא ןיא |
 ןרעטלע ערעייא סָאװ רעטעג יד רעדעװטנע ,ןעניד טליװ ריא
 םעד ןּופ רעטעג יד רעדָא ,ךייט טייז רענעי ףיוא טנידעג ןּבָאה
 דיוה ןיימ ןּוא ךיא ןּוא ;דנַאל רעַייז ןיא טציז ריא סָאװ ,ירֹומָא
 .הוהי ןעניד ןלעװ טניזעג

 הלילח :טגָאזעג טָאה ןּוא קלָאּפ סָאד טרעפטנעעג טָאהי*
 !רעטעג עדמערפ ןעניד ּוצ ידּכ ,הוהי ןוָאלרַאפ ּוצ זדנוא
 טכַארּבענפיוא טָאה סָאװ רעד זיא טָאג רעודנּוא הוהי םורָאװ'"
 זיוה םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןרעטלע ערעזדנוא ןּוא ודנוא
 ןגיוא ערעזדנּוא רַאפ ןָאטעג טָאה סָאװ ןֹוא ,טפַאשטכענק ןּופ
 םעד ףיוא טיהעגּפָא זדנוא טָאה ןּוא ,סנכייצ עסיורג עקיזָאדיד
 עלַא ןשיװצ ןּוא ,םיא ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז רימ סָאװ גע ןצנַאג
 הוהי ןּוא"* .ייז ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז רימ סָאװ רעקלעפ
 ,ירֹומֶא םעד ןּוא ,רעקלעפ עלַא זדנוא רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה
 ,הוהי ןעניד ךיוא רימ ןלעװ םּורד ;דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב םעד
 .טָאג רעזדנּוא זיא רע םורָאװ

 ןענעק טינ טעװ ריא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה?
 רעקידנרעצ ַא ,רע זיא טָאנ רעקילײה ַא םורָאװ ,הוהי ןעניד
 ןוא ךערּברַאפ רעייַא ןּבעגרַאפ טינ טעװ רע ;רע זיא טָאג
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 ןעניד טעװ ןּוא ,הוהי ןזָאלרַאפ טעװ ריא ּביוא* .דניז ערעײַא
 סטכעלש ְךייַא טעװ ןּוא ןרעק ךיז רע טעװ ,רעטעג עדמערפ
 סטּוג ְךייַא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןדנעלרַאפ ךייַא טעװ ןּוא ,ןָאט
 .ןָאטעג

 הוהי טרעיינ ,ןיינ :ןעּוׁשֹוהְי ּוצ טנָאזעג קלָאפ סָאד טָאהיי
 .ןעניד רימ ןלעװ

 ןגעק תודע טייז ריא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה*
 ּוצ םיא ,הוהי טלײװרעדסױא ךייַא טָאה ריא זַא ,ןײלַא ךייַא
 יד ּפָא טוט דנּוצַא ןּואיי-!תודע :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא-.ןעניד
 ּוצ ץרַאה רעיא טניינ ןּוא ,ךייַא ןשיװצ סָאװ רעטעג עדמערפ
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי

 טָאג רעודנוא הוהי :ןעּוׁשֹוהְי ּוצ טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאה+
 .ןרעהּוצ רימ ןלעװ לוק ןייז ּוצ ןּוא ,ןעניד רימ ןלעװ

 םענעי ןיא קלָאפ ןטימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא*
 .םָכש ןיא ןצעזעג ןּוא םיקּוח טכַאמעג יז טָאה רע ןּוא ,גָאט
 ךּוּב ןיא רעטרעוו עקיזָאדיד ןּבירשעגפיוא טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא*
 טָאה ןּוא ,ןייטש ןסיורג ַא ןעמונעג טָאה רע ןּוא ;הרֹוּת סטָאג ןּופ
 םייּב סָאװ םיוּבנכײא םעד רעטנּוא טלעטשעגפיוא ןטרָאד םיא
 ןצנַאג םּוצ טגָאזעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּואי .טָאנ ןּופ םּוטקילײה
 ןגעקַא תודע ןַא רַאפ ןייז לָאז ןייטש רעקיזָאדרעד טָא :קלָאפ
 סָאװ ,הוהי ןּופ רעטרעוו עלַא טרעהעג טָאה רע םורָאװ ,זדנוא
 תודע ןַא רַאפ ןייז טעװ רע ןּוא ;טדערעג זדנּוא טימ טָאה רע
 .טָאג רעייַא ןָא ןענעקייל ריא טעװ רעמָאט ,ךייַא ןגעקַא

 ,קלָאפ סָאד טקישעגרעדנַאנַאפ טָאה ַעּוׁשֹוהי ןואי
 .הלחנ ןייז ּוצ ןכַאלטיא

 זיא ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג ויא סע ןּוא*
 ּוצ ,טָאנ ןּופ טכענק רעד ,ןּונ ןּופ ןּוז רעד ַעּוׁשֹוהי ןּברָאטשעג
 םעד ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא" .רָאי ןעצ טימ טרעדנוה
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 גרעּבעג םעד ןיא סָאװ חַרָסיתַנמִּת ןיא ,הלחנ ןייז ןּופ קרַאמעג
 .שַעַנ גרַאּב ןּופ ןופצ ןיא ,םירפא ןּופ

 ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי ןּופ געט עלַא טָאג טנידעג טָאה לארׂשי ןּואי
 ךָאנ ןעװעג םימָי-ךירֲאמ ןּבָאה סָאװ םינקז יד ןּופ געט עלַא
 סָאװ ,טָאג ןּופ גנּואּוט ידלַא טסּוװעג ןּבָאה סָאװ ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי
 .לארׂשי רַאפ ןָאטעג טָאה רע

 לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ ,ןפסֹוי ןּופ רענייּב יד ןּואי
 ,םָכש ןיא ןּבָארגַאּב יז ןּבָאה ,םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבענפיוא ןּבָאה
 ןּופ ןיז יד ןּופ טפיוקעג טָאה בקעי סָאװ דלעפ קיטש םעד ףיוא
 ןּוא ;הָטיׂשק טרעדנּוה רַאפ ,ןעמָכש ןּופ רעטָאפ םעד ,רֹומַח
 .הלחנ ַא רַאפ ףסֹוי ןּופ רעדניק יד ןרָאװעג זיא סע

 עמ ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ןענרהַא ןּופ ןּוז רעד רֶזֶעלֶא ןּוא
 סָאװ ,ןסחניּפ ןּוז ןייז ןּופ לנרעּב םעד ףיוא ןּבָארגַאּב םיא טָאה
 .םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא
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 םיִטְפֹוׁש

 יד ןּבָאה ,ןעּושֹוהְי ןּופ טיוט םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי א
 לָאז רעװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ייּב טגערפעג לארׂשי ןּופ רעדניק

 ןטלַאה ּוצ המחלמ ,יִנֵעַנּכ םעד ןנעקַא ןײגפױרַא טשרעוצ זדנּוא
 ךיא ,עז ;ןײנפױרַא לָאז הדּוהי :טגָאזעג טָאג טָאה" ?םיא ףיוא
 .טנַאה ןייז ןיא דנַאל סָאד ןּבעגעג ּבָאה

 טימ ףױרַא יג :ןועמש רעדּורּב ןייז ּוצ טגָאזעג הדּוהי טָאהי
 ,יִנֲעַנּכ ןפיוא ןטלַאה המחלמ ןלעװ רימ ןּוא ,לרֹוג ןיימ ןיא רימ
 ןועמש זיא .לרֹונ ןייד ןיא ריד טימ ןייג ךיוא לעװ ךיא ןּוא
 .םיא טימ ןעגנַאגעג

 םעד ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא זיא הדּוהי ןּוא
 ןּופ ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא ,טנַאה רעייז ןיא יזֵרּפ םעד ןּוא יִנֲעַנּכ
 ןקִוְּב ינֹודַא ןענופעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןַאמ טנזיוט ןעצ קֶוָּב ןיא ייז
 ןּבָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה ןּוא ,קֶזּב ןיא
 ,ןפָאלטנַא קֶוְּב-ינֹודַא זיא* .יזרּפ םעד ןּוא ינֵעַנּכ םעד ןגָאלשעג
 ןּבָאה ןּוא ,טּפַאכעג םיא ןּבָאה ןּוא ,טגָאיעגכָאנ םיא ןּבָאה יז ןּוא
 טָאה' .סיפ ענייז ןּוא טנעה ענייז ןּופ ןעמיוד יד טקַאהעגּפָא
 ערעייז ןּופ ןעמיוד יד טימ םיכלמ קיצעּביז :טגָאזעג קֶזָּב-ַנֹודַא
 ןיימ רעטנּוא ןּבילקעג ןּבָאה טקַאהעגּפָא סיפ ערעייז ןּוא טנעה
 .טלָאצַאּב טָאג רימ טָאה יװַא ,ןָאטעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא ;שיט
 ןטרָאד זיא רע ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק טכַארּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא
 | .ןּברָאטשעג

 ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּוא
 ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּוא ,ןעגנּוװצַאּב יז ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָׁשּורי
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 .רעייפ ןיא טזָאלענקעװַא ײז ןּבָאה טָאטש יד ןּוא ,דרעוװש ןּופ
 טרעדינענּפָארַא הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ךָאנרעד ןּואי
 םעד ןּופ רעניֹוװַאּב םעד ,ינעַנּכ םעד ףיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ
 זיא הדּוהי ןּואי* .גנורעדינ רעד ןּוא םורָד םעד ןּוא גרעּבעג
 רעד ןּוא-ןֹורבֶח ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ינֵעַנּכ םעד ףיוא ןעגנַאגעג
 ןּבָאה יז ןּוא-עַּברַא-תַירק ןעװעג רעירפ זיא ןֹורבֶח ןּופ ןעמָאנ
 ןטרָאד ןּופ ןּואי* .ןיִמלַּת ןּוא ,ןענְמיחַא ןּוא ,ןיֵשֵש ןגָאלשרעד
 ןעמָאנ רעד ןּוא ;ריבד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ףיוא ןעגנַאנעג רע ויא
 .רָפֵס-תַירק ןעװעג רעירפ זיא ריבד ןּופ

 ,רָפֵס-תַירק ןגָאלש טעװ סע רעװ :טגָאזעג טָאה בֵלָּכ ןּואיי
 - ןהָסֹכַע רעטכָאט ןיימ ןּבעג םיא ךיא לעװ ,ןעגניװצַאּב יז טעװ ןּוא
 ,ןנק ןּופ ןּוז רעד לֵאינתֶע ןעגנּוװצַאּב יז טָאה* .ּבײװ ַא רַאפ
 ןייז ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא ,רעדּורּב רערענניא סבֵלָּכ
 זיא יז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי* .ּבײװ ַא רַאפ ןהָסכַע רעטכָאט
 רעטָאפ ריא ןּופ ןטעּב ּוצ טדערעגנָא םיא יז טָאה ,ןעמּוקעגנָא
 ױזַא ,לזייא ןּופ טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה יז יװ ןּוא .דלעפ ַא
 :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה;* ?ריד זיא סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ בֵלָּכ טָאה
 ךימ ּוטסָאה דנַאל םענעקּורט ַא ןיא םורָאװ ;הנּתמ ַא רימ קנעש
 טָאה .רעסַאװ ןלַאװק ןּבעג רימ ּוטסלָאז םּורד ;ןּבעגעגסױא
 עטשרעטנוא יד ןּוא ןלַאװק עטשרעּביוא יד ןּבעגעג בֵלְּכ ריא
 .ןלַאװק

 -םורַא ןענַײז ,רעװש סהשמ ,יניק םעד ןּופ רעדניק יד ןּואי*
 ןּופ רעדניק יד טימ רעמיוּבלטייט ןּופ טָאטש רעד ןּופ ןעגנַאגעג
 ןּוא ;דֶרַע ןּופ םורָד ןיא סָאװ הדּוהי ןּופ רּבדמ םעד ּוצ הדּוהי
 .קלָאפ םעד טימ טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןענייז יז

 - יז ןּוא ,ןועמש רעדּורּב ןייז טימ ןעננַאגעג זיא הדּוהי ןּואיי
 ןּבָאה ןּוא ,תַפצ ןּופ רעניֹוװַאּב םעד ,ינֲעַנּכ םעד ןגָאלשעג ןּבָאה
 רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה עמ ןּוא ,םרח טכַאמעג יז

| 
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 ריא טימ הֶזַע ןעננּוװצַאּב טָאה הדּוהי ןּוא* .הָמרָח טָאטש
 ריא טימ ןֹורקֶע ןּוא ,קרַאמעג ריא טימ ןֹולקשַא ןּוא ,קרַאמעג
 -נייַא טָאה רע ןּוא ,הדּוהי טימ ןעװעג זיא טָאג ןּוא* .קרַאמעג
 טינ זיא לָאט ןּופ רעניֹוװַאּב יד םורָאװ ;גרעּבעג סָאד ןעמּונעג
 -טייר ענרעזייַא טַאהעג ןּבָאה יז לײװ ,ןּבײרטרַאפ ּוצ ןעװעג
 השמ יװ יװַא ,ןבֵלָּכ ּוצ ןֹורבֶח ןּבעגעג ןּבָאה יז ןּוא" .ןגעװ
 יירד יד ןטרָאד ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה רע ןּוא ;טגָאזעגנָא טָאה
 .קָנַע ןּופ ןיז

 יד ןּבָאה ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב םעד ,יסּובי םעד ןּואי
 ןּבילּבעג זיא יסּובי רעד ןּוא ;ןּבירטרַאפ טינ ןימינּב ןּופ רעדניק
 ןקיטנייה ףיוא זיּב םִיַלָׁשּורי ןיא ןימינּב ןּופ רעדניק יד טימ ןציז
 .נָאט

 ןעגנַאגענּפױרַא ןענייז ךיוא יז ,ףסֹוי ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 ןופ זיוה סָאד ןּוא* .ייז טימ ןעװעג זיא טָאנ ןּוא ,לָא-תיֵּב ףיוא
 רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא--לֵא-תיֵּב ןקּוקסיוא טזָאלעג טָאה ףסֹוי
 ןעזעג ןּבָאה סרעטכעוו יד ןּואי-זּול ןעװעג רעירפ זיא טָאטש
 זדנּוא זיו :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,טָאטש ןּופ ןײגסױרַא ןַאמ ַא
 ריד טימ ןָאט ןלעװ רימ ןּוא ,טָאטש ןּופ גנַאנניַא םעד טשרָאקַא
 יז ןּוא ,טָאטש ןּופ גנַאגניַא םעד ןזיװעג יז רע טָאה* .דסח
 םעד ןּוא ;דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ טָאטש יד ןגָאלשעג ןּבָאה
 ןוא* .טזָאלעגקעװַא יז ןּבָאה החּפשמ עצנַאנ ןייז ןּוא ןַאמ
 טיוּבעג טָאה ןּוא ,םיּתִח יד ןּופ דנַאל ןיא ןעגנַאגעג זיא ןַאמ רעד
 ויּב ןעמָאנ ריא זיא סָאד ;וּול ןעמָאנ ריא ןפורעג ןּוא ,טָאטש ַא

 .גָאט ןקיטנייה ףיוא -
 עריא ןּוא ןָאְׁש-תיֵּב ןּבירטרַאפ טינ טָאה השנמ ןּואי

 יד ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא ְךֶנֲעַּת ןּוא ,טעטשרעטכעט
 רעניֹוװַאּב יד ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא רֹוד ןּופ רעניֹוװַאּב
 ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא םֶעְלבִי ןּופ
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 ןענַאטשַאּב זיא ינֲעַנּכ רעד ןּוא ;טעטשרעטכעט עריא ןּוא ֹודָנִמ
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןציז ןּבײלּב ּוצ
 יֵנֲעְנּכ םעד טכַאמעג רע טָאה ,ןרָאװעג קרַאטש זיא לארׂשי זַא
 .ןּבירטרַאפ טינ םיא רע טָאה ןּבײרטרַאפ רעּבָא ,וניצ ּוצ

 ןיא סָאװ יִנֵעַנּכ םעד ןּבירטרַאפ טינ טָאה םירפא ןּוא
 םיא ןשיווצ ןציז ןּבילּבעג זיא ינעַנּכ רעד ןּוא ;רֶוְג ןיא ןסעזעג
 .רֶזָג ןיא

 ןּוא ,ןֹורטק ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּבירטרַאפ טינ טָאה ןּולּובז"
 ןשיווצ ןציז ןּבילּבעג זיא ינעַנּכ רעד ןּוא ;לֹולהַנ ןּופ רעניֹוװַאּב יד
 | .זניצ ּוצ ןרָאװעג זיא ןּוא ,םיא

 יד ןּוא ,ֹוּכַע ןּופ רעניוװַאּב יד ןּבירטרַאפ טינ טָאה רׁשֶאי
 ןּוא ,הָּבלֶח ןּוא ,בױכַא ןּוא ,בֶלחַא ןּוא ,ןֹודיצ ןּופ רעניֹוװַאּב
 םעד ןשיװצ ןסעזעג זיא ירַשָא רעד ןּוא* .בֹוחר ןּוא ,קיפַא
 -רַאפ טינ םיא טָאה רע םורָאװ ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,ינֲעַנּכ
 .ןּבירט

 ,ׁשֶמָׁש-תיֵּב ןּופ רעניוװַאּב יד ןּבירטרַאפ טינ טָאה ילּתפִני
 םעד ןשיווצ ןסעזענ זיא רע ןּוא ;תֶנַע"תיֵּב ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא
 -תיֵּב ןּופ רעניֹוװַאּב יד רעּבָא ;דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,יִנֵעַנּכ
 .זניצ ּוצ יז ייּב ןרָאװעג ןענייז תֶנַע-תיֵּב ןּוא ׁשֶמָׁש

 ןִד ןּופ רעדניק יד טּפּוטשעגפױרַא טָאה ירֹומֶא רעד ןּוא**
 ןיא ןרעדינּפָארַא טוָאלעג טינ יז טָאה רע םורָאװ ,גרעּבענ םּוצ
 ןיא ןציז ןּבײלּב ּוצ ןענַאטשַאּב זיא ירֹומֶא רעד ןּוא* .לָאט
 םעד ןּופ טנַאה יד רעּבָא ;םיבלַעַש ןיא ןּוא ,ןֹולָיַא ןיא ,סֶרֶח-רַה
 ןרָאװעג ןענייז יז ןּוא ,ןייז ףיואו רעווש ןעװענ זיא ףסֹוי ןּופ זיוה
 םעד ןּופ ןעװעג זיא ירֹומֶא ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא* .זניצ ּוצ
 .וצ ףױרַא ןּוא עַלֶס ןּופ ,םיּבַרקַע ןּופ גנַאגפיוא
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 ןייק  לֶנלִג ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא טָאג ןופ ךאלמ ַא ןּוא ר
 טכַארּבעגפַיוא ךייַא ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,םיכֹוּב

 ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ |
 ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא ;ןרעטלע ערעײַא ןרָאװשענּוצ ּבָאה
 רָאני ;קיּבײא ףיוא ךייַא טימ דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאפ טי לעװ
 ןקיזָאדמעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד דנּוּב ַא ןסילש טינ טלָאז ריא
 טָאה ריא רעּבָא .ןכערּבעצ ריא טלָאז תוחּבומ ערעייז ;דנַאל
 םּורדי ?ןָאטעג ָאד ריא טָאה סָאװ .לוק ןיימ ּוצ טרעהענּוצ טינ
 ןּוא ,ךיִיַא רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ טינ יז לעװ ךיא :ךיא גָאז ךיוא
 ךייַא ןלעװ רעטעג ערעייז ןּוא ,ןצענ רַאפ ןייז ךייַא ןלעװ יז
 .גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז

 טדערעג טָאה טָאג ןּופ ךאלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 טָאה יױזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ּוצ רעטרעװ עקיזָאדיד
 ;טנײװעג ןּבָאה יז ןּוא ,לוק רעייז ןּביוהעגפיוא קלָאפ סָאד
 ."םיכֹוּב טרָא םענעי ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג ןעמ טָאה םּורד
 .טָאנ וצ טכַאלשעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא

 ןוא ,קלָאפ סָאד טקישעגרעדנַאנַאפ טָאה ַעּוׁשֹוהי זַא ןּוא
 ,הלחנ ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןעננַאגעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 געט עלַא טָאג טנידעג קלָאפ סָאד טָאהי ,דנַאל סָאד ןּברַא ּוצ
 -ךירַאַמ ןּבָאה סָאװ םינקז יד ןּופ געט עלַא ןּוא ,ןעּוׁשֹוהי ןּופ
 גנּואּוט עסיורג ידלַא ןעזעג ןּבָאה סָאװ ,ןעּוׁשֹוהְי ךָאנ ןעוװעג םִימָי
 רעד ַעּוׁשֹוהי ןּוא* .לארׂשי רַאפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ
 טרעדנוה ּוצ ןּברָאטשעג זיא ,טָאג ןּופ טכענק רעד ,ןּונ ןּופ ןּוז
 קרַאמעג םעד ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא" .רָאי ןעצ טימ
 ,םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא ,סֶרָח-תַנמִּת ןיא ,הלחנ ןייז ןּופ
 ויא רוָד רעצנַאג רענעי ךיוא ןּוא*  .ׁשַעַנ גרַאּב ןּופ ןופצ ןיא
 זיא רוָד רעדנַא ןַא ןּוא ,ןרעטלע ענייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעננייַא
 יד טינ ןּוא ,טָאג טנעקעג טינ ןּבָאה סָאװ ,ייז ךָאנ ןענַאטשעגפיוא

 .עקידענײװ א
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 ןופ רעדניק יד ןּואי* .לארׂשי רַאפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ גנּואּוט
 ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי
 ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז ןּוא= .רעטעג-לַעַּב יד טנידעג ןּבָאה יז
 ןגױצעגסױרַא יז טָאה סָאװ ,ןרעטלע ערעייז ןּופ טָאג םעד הוהי
 ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןעננַאגעג ןענייז יז ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 ןּבָאה יז ןּוא ,יײז םּורַא דנור סָאװ רעקלעפ יד ןּופ רעטעג יד ןּופ
 ןּבָאה יז ןּוא** .טָאג טנרעצרעד ןּבָאה ןּוא ,טקּוּבעג יז ּוצ ךיז
 טָאה'* .תֹורָּתשַע יד ּוצ ןּוא לַעַּב ּוצ טנידעג ןּוא ,הוהי ןזָאלרַאפ
 יז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ףיוא טמירגעג טָאג ןּופ ןרָאצ רעד
 ןּוא ,טּבױרַאּב יז ןּבָאה סָאװ רעּבױר ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג
 טנייפ ערעייז ןּופ טנַאה רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא יז טָאה רע
 רַאפ ןײטשַאּב טנעקעג טינ רעמ ןּבָאה יז ןּוא ,םּורַא דנּור ןּופ
 זיא ,ןעננַאגענסױרַא ןענייז יז ּוװַא םּוטעמּוא* .טנייפ ערעײז
 טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןזייּב םּוצ יז ןגעקַא ןעװעג טָאג ןּופ טנַאה יד
 רעייז טָאה יז ןּוא ;ןרָאװשעג יז טָאה טָאג יװ ױזַא ןּוא ,טדערעג
 ןּבָאה יז ןּוא ,םיטפֹוש טלעטשענפיוא טָאג טָאהי* .טקירדענּוצ
 ערעייז ּוצ ךיוא רעּבָאי .רעּבױר ערעיײז ןּופ ןפלָאהעג יז
 -רַאפ ןעװעג ןענייז יז םורָאװ ,טרעהעגּוצ טינ יז ןּבָאה םיטפֹוש
 יז ;טקּוּבעג יז ּוצ ךיז ןּבָאה ןּוא ,רעטעג עדמערפ ךָאנ טריפ
 ןרעטלע ערעיײז סָאװ געװ םעד ןּופ טרעקענּפָא ךינ ךיז ןּבָאה
 יױזַא ןּבָאה יז ;טָאג ןּופ טָאּבעג יד ןרעהּוצּוצ ,ןעגנַאגעג ןענייז
 ױזַא ,םיטפֹוש טלעטשעגפיוא יו טָאה טָאג זַא ןּוא"* .ןָאטעג טינ
 רעד ןּופ ןפלעה יז טגעלפ ןּוא ,טפֹוש םעד טימ ןייז טָאג טגעלפ
 טָאג לײװ ,טפֹוש םעד ןּופ געט עלַא טנייפ ערעיײז ןּופ טנַאה
 ערעייז ןעגעװ ןּופ יירשעג רעייז רעּביא ןּבָאה הטרח טנעלפ
 רעד יװ ,ןעװעג זיא סע רעּבָא* .רעקירד ערעייז ןּוא רענניווצ
 ,ןרעװ ןּברָאדרַאפ רעדיװ יז ןגעלפ ױװַא ,ןּברָאטשעג זיא טפֹוש
 ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג ּוצ ,ןרעטלע ערעייז ןּופ רעמ ךָאנ
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 ןּופ טוָאלעוּפָא טינ ןּבָאה יז .יײז ּוצ ןקוּב ּוצ ךיז ןּוא ןעניד ּוצ יז
 רעד ןּוא" .געװ ןטרַאּפשעגניַא רעייז ןּופ ןּוא םיׂשעמ ערעײז
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ףיוא טמירגעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ
 סָאװ דנוּב ןיימ ןטערטענרעּביא טָאה קלָאפ עקיזָאדסָאד לײװ
 טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ןרעטלע ערעיײז ןלױפַאּב ּבָאה ךיא
 ייֵז רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ רעמ טינ ךיוא ךיא לעװ*י ,לוק ןיימ ּוצ
 ןעוװ ,טזָאלעגרעּביא טָאה ַעּוׁשֹוהְי סָאװ רעקלעפ יד ןּופ םענייק
 יז ּביוא ,לארׂשי יז טימ ןווּורּפ ּוצ ידּכ= .ןּברָאטשעג זיא רע
 ערעייז יװ ױזַא ,ייז ןיא ןייג וצ טָאג ןּופ ןגעװ יד ןטיה ןלעװ
 טוָאלעג טָאה טָאג ןּוא= .טינ רעדָא ,טיהעג ןּבָאה ןרעטלע
 רע ןּוא ;ךינ ףיוא ןּבײרטרַאפ ּוצ טינ יז ,רעקלעפ עקיזָאדיד
 .ןעּוׁשֹוהְי ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג טינ יז טָאה
 ידּכ ,טוָאלעג טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןענייז סָאד ןּוא }

 ןּופ טסוװעג טינ ןּבָאה סָאװ עלַא יד ,לארׂשי יז טימ ןווּורּפ ּוצ
 רעדניק יד ןּופ תורֹוד יד ידּכ זױלּבי ;ןעַנּכ ןּופ תֹומחלמ עלַא
 ןּבָאה סָאװ יד--המחלמ ןענרעל ּוצ יז ,ןסיװ ןלָאז לארׂשי ןּופ
 יד ןּופ ןטשריפ ףניפ יד* ;טסּוװעג טינ ןּופרעד רעירפ רָאנ
 רעד ןּוא ,ינֹודיצ רעד ןּוא ,יִנֲעַנּכ רעצנַאג רעד ןּוא ,םיּתשִלּפ
 זיּב ןֹומרָחילַעַּב גרַאּב ןּופ ,ןֹונָבל גרַאּב ןּופ רעניֹוװַאּב רעד ,יִוֵח
 ןוורּפ ּוצ ידּכ ןּבילּבעג ןענייז יז ןּוא* .תֶמַח ןייק טמּוק עמ
 ןּופ טָאּבעג יד ןרעהּוצ ןלעװ יז ּביוא ןסיוװ וצ ,לארׂשי יז טימ
 ןוא" .ןהשמ ךרוד ןרעטלע ערעייז ןטָאּבעג טָאה רע סָאװ טָאנ
 םעד ,יִנֲעַנּכ םעד ןשיװצ ןסעזעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 םעד ןּוא ,יִוֵח םעד ןּוא ,יזַרּפ םעד ןּוא ,ירֹומֶא םעד ןּוא ,יּתִח
 רַאפ רעטכעט ערעיײז ןעמונעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא" .יסּובי
 ןופ ןיז יד ּוצ ןּבעגעג יז ןּבָאה רעטכעט ערעיײז ןּוא ,רעּבײװ
 .רעטעג ערעייז טנידעג ןּבָאה יז ןּוא ,ענעי

 טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד .ןּואי
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 ,טָאג רעייז הוהי ןָא ןסעגרַאפ ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא
 רעד ןּוא* .תֹורֵשַא יד ןּוא רעטענילַעַּב יד טנידעג ןּבָאה ןּוא
 ייֵז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ףיוא טמירגעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ
 ךלמ םעד םִיַתָעׁשִרְדַׁשּוּכ ןּופ טנַאה רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא
 ֵׁשּוּכ טנידעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,םִיַרהַנ-םַרַא ןּופ
 ןעירשעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה .רָאי טכַא ןעמִיַתָעׁשִר
 ַא לארׂשי ןּופ רעדניק יד טלעטשענפיוא טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ
 ,ןונק ןּופ ןּוז םעד לֵאינתֶע ,ןפלָאהעג יז טָאה סָאװ רעפלעה
 ןעװעג זיא טָאג ןּופ טסייג רעד ןּואי* .רעדּורּב ןרעגניא סבֵלּכ
 -סורַא זיא רע ןּוא ;לארׂשי טּפשמעג טָאה רע ןּוא ,םיא ףיוא
 ֵׁשּוּכ טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא ,המחלמ ףיוא ןעננַאגעג
 קרַאטש ןעוועג זיא טנַאה ןייז ןּוא ,םָרַא ןּופ ךלמ םעד םִיַתָעשִר
 קיאור ןעװעג זיא דנַאל סָאד ןּוא* .ןעמִיַתָעׁשרְדַשּוּכ ףיוא
 .ןּברָאטשעג זיא ןונק ןּופ ןּוז רעד לֵאינתֶע ןּוא .רָאי קיצרעפ

 זיא סָאװ ןָאטעג רעדיװ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא:*
 ןֹולגָע טקרַאטשעג טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש
 סָאװ ןָאטעג ןּבָאה יז לי ,לארׂשי רעּביא בָאֹומ ןּופ ךלמ םעד
 טלמַאזעגנייַא טָאה רע ןּוא= .טָאנ ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא
 טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,קֵלָמַע ןּוא ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ךיז ּוצ
 -לטייט ןּופ טָאטש יד ןעמּונעגניַא ןּבָאה יז ןּוא ;לארׂשי ןגָאלשעג
 םעד ןֹולנֶע טנידעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא* .רעמיוּב
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה* .רָאי ןצכַא בָאֹומ ןּופ ךלמ
 רעפלעה ַא טלעטשענפיוא יז טָאה טָאנ ןּוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג
 ןּוא .ןטקנילעג ַא ןַאמ ַא ,רענימינּב ַא ,ןאָרְג ןּופ ןּוז םעד דּוהַא
 הנּתמ ַא טנַאה ןייז ךרוד טקישעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ַא טכַאמעג ךיז דּוהַא טָאהי* .בָאֹומ ןּופ ךלמ םעד ןֹולנֶע ּוצ
 ןוא ;ונעל יד לייא ןַא ,ןפרַאש ײװצ טַאהעג טָאה סָאװ דרעוװש
 ןטכער ןייז ףיוא רעדיײלק ענייז רעטנּוא טרּונעגנָא יז טָאה רע

 יי א - ,,...שע,,,,"ייינוטיטיטללטילד?2
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 ןופ ךלמ םעד ןֹולנֶע ּוצ הנּתמ יד טנענעג טָאה רע ןּוא* .ךיד
 סע ןּוא* .שטנעמ רעטעפ ַא רעיײז ןעװעג זיא ןֹולְנֶע ןּוא--בָאֹומ
 טָאה ױזַא ,הנּתמ יד ןענענעג טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא
 .הנּתמ יד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ יד טײלַאּבסױרַא רע
 ןעײרעקַאהנײטש יד ןּופ טרעקענמּוא ךיז טָאה ןײלַא רע ןּוא*
 בָאה ךַאז ענעגרָאּברַאפ ַא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,לֶנֹלִג ןּבעל סָאװ
 עלַא ןּוא !ליטש ןייז לָאז :טגָאזעג רע טָאה .ךלמ ,ריד ּוצ ךיא
 .םיא ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ,םיא םּורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 רעד ןיא ןײלַא טציז רע יװ םיא ּוצ ןעמוקענּוצ זיא דּוהַא ןּואי
 :טנָאזעג טָאה דּוהַא ןּוא ,םיא ייּב סָאװ ּבוטשרעּבױא רעליק
 ןענַאטשעגפױא רע זיא .ריד ּוצ ךיא ּבָאה טָאג ןּופ טרָאװ ַא
 עקניל ןייז טקערטשעגסיוא טָאה דּוהַא ןּואי .לּוטש ןייז ןּופ
 ןּוא ,ךיד ןטכער ןייז ןּופ דרעוװש ןייז ןעמּונעג טָאה ןּוא ,טנַאה
 זיא ליטש רעד ךיוא ןּוא* .ךיוּב ןייז ןיא ןכָאטשעגנײרַא יז טָאה
 םעד ןסָאלשעגנייַא טָאה סטעפ סָאד ןּוא ;גנילק ןכָאנ ןײרַא
 ןייז ןּופ ןגױצעגסױרַא טינ דרעװש יד טָאה רע םורָאװ ,גנילק
 -סױרַא זיא דּוהַא ןּוא= .ּביילרעטניה ןּופ סױרַא זיא יז ןּוא ;ךיוּב
 רעד ןּופ ןריט יד טכַאמענוצ טָאה ןּוא ,זיוהריפ ןיא ןעגנַאגעג
 זיא רע יװ ןּוא* .ןסָאלשעגּוצ ןּוא ,ךיז רעטניה ּבוטשרעּבױא
 ןּבָאה ןּוא ,טכענק ענייז ןעמּוקעגנָא ןענייז יװַא ,ןעגנַאגעגסױרַא
 -רַאפ ןענייז ּבוטשרעּבױא רעד ןּופ ןריט יד טשרע ,ןעזרעד
 ןיז ףיױא רע זיא אמּתסמ :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןסָאלש
 ןּבָאה יז זַא רעּבָא* .רעמַאקליק רעד ןיא 'שינעפרעדַאּב
 רעד ןּופ ןריט יד טינ טנפע רע טשרע ,טרַאװעג דנַאש ּוצ ךיז
 ;טנפעעג ןּבָאה ןּוא ,לסילש םעד ןעמּונעג יז ןּבָאה ,ּבּוטשרעּבױא
 זיא דּוהַא ןּוא* .דרע רעד ףיוא טוט טניל רַאה רעייז טשרע
 רעּבירַא זיא רע ןּוא ,טמַאזעג ןּבָאה יז תעּב ןרָאװעג ןענּורטנַא
 סע ןּוא"  .הָריִעׂש ןייק ןענורטנַא זיא ןּוא ,ןעײרעקַאהניײטש יד

 .סיפ ענייז רע טקעדרַאפ ,ויָלְנַר תֶא אּוה ְךיִסֵמ :טסקעט ןיא א
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 ןיא ןוָאלּבעג רע טָאה יװַא ,ןעמּוקעגנָא זיא רע יװ ,ןעװעג זיא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא רפֹוׁש
 יז רע ןּוא ,גרעּבעג םעד ןּופ םיא טימ טרעדינענּפָארַא ןּבָאה
 ,רימ רעטניה ךָאנ טנָאי :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא= .סיױרַאפ
 .טנַאּה רעיא ןיא ,בָאֹומ ,טנייפ ערעיײַא ןּבעגעג טָאה טָאג םורָאװ
 טּפַאכרַאפ ןּבָאה ןּוא ,םיא ךָאנ טרעדינענּפָארַא ןּבָאה יז ןּוא
 טוָאלעג טינ םענייק ןּוא ,בָאֹומ רַאפ ןדרַי ןּופ ןרָאפרעּביא יד
 טייצ רענעי ןיא בָאֹומ ןּופ ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןײנרעּבירַא
 ַא רָאנ ּוװ ןּוא ,רעקיּביײל ַא רָאנ ּוװ ,ןַאמ טנזיוט ןעצ םּורַא
 ןוא* .ןרָאװעג ןענורטנַא טינ זיא רענייק ןּוא ;ןַאמ רעשידלעה
 רעד רעטנּוא גָאט םענעי ןיא קינעטרעטנּוא ןרָאװעג זיא בָאֹומ
 .רָאי קיצכַא קיאּור ןעװעג זיא דנַאל סָאד ןּוא ;לארׂשי ןּופ טנַאה

 סָאװ ,ןתֶנֵע ןּופ ןּוז רעד רַנמַש ןעװעג זיא םיא ךָאנ ןּוא*י
 -סקָא ןַא טימ ןַאמ טרעדנוה סקעז םיּתשִלּפ יד ןּופ ןגָאלשעג טָאה
 .לארׂשי ןפלָאהעג טָאה ךיוא רע ןּוא .ןקעטש

 זיא סָאװ ןָאטעג רעדיװ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי 'ד
 .ןּברָאטשעג זיא דּוהַא ןעװ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש

 םעד ןיבָי ןּופ טנַאה רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא יז טָאה טָאג ןּואי
 רעריפ רעד ןּוא ;רֹוצֶח ןיא טניניקעג טָאה סָאװ ,ןַעַנּכ ןּופ ךלמ
 -תֶׁשֹורַח ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ָארסיס ןעװעג זיא ליח ןייז ןּופ -

 ;טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי .םִיֹונ
 ןוא ,טַאהעג רע טָאה ןגעוװטייר ענרעזייַא טרעדנוה ןיינ םורָאװ
 קיצנַאװצ לארׂשי ןּופ רעדניק יד טקירדעג קרַאטש טָאה רע
 .רָאי

 טָאה יז ,ןתֹודיּפל ןּופ ּבײװ יד ,האיבנ ַא יורפ ַא הרֹובד ןּוא!
 רעטנּוא ןסעזעג זיא יז ןּוא* .טייצ רענעי ןיא לארׂשי טּפשמענ
 םעד ןיא לֵא-תיֵּב ןשיווצ ןּוא הָמָר ןשיװצ םיוּבלטייט סהרֹובד
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 -פורַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,םירפא ןּופ גרעּבעג
 ןפורעג טָאה ןּוא טקישעג יז טָאה" .טּפשמ ּוצ ריא ּוצ ןעגנַאגעג
 םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ילּתפנ-שִדק ןּופ םַעֹוניבַא ןּופ ןּוז םעד קֶרָּב
 :ןלױפַאּב טָאה לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג ,רָאװרַאפ :טנָאזעג
 ןעצ ריד טימ ןעמענ ןּוא ,רֹובָּת גרַאּב םּוצ ןעיצ טסלָאז ןּוא יג
 ןופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ילּתפנ ןּופ רעדניק יד ןּופ ןַאמ טנויוט
 ,ןֹושיק ךייט םּוצ ,ריד ּוצ ןעיצרעּבירַא לעװ ךיא ןּוא .ןּולּובז
 ןייז ןּוא ןגעוװטייר ענייז טימ ,ליח סניבִי ןּופ רעריפ םעד ָארסיס
 וצ קֶרָּב טָאה .טנַאה ןייד ןיא ןּבעג םיא לעװ ךיא ןּוא ,הנחמ
 ּביוא ,ןייג ךיא לעװ ,רימ טימ ןייג טסעוו ּוד ּביוא :טגָאזעג ריא
 יז טָאה .ןייג טינ ךיא לעװ ,רימ טימ ןייג טינ טסעװ ּוד רעּבָא
 ןייז טעװ רענייד טינ רעּבָא ,ריד טימ ןייג ךיא לעװ ןייג :טגָאזעג
 טנַאה רעד ןיא םורָאװ ,טסייג ּוד סָאװ געוו םעד ףיוא דובּכ רעד
 .ןָארסיס ןרעפטנערעּביא טָאג טעװ יורפ ַא ןּופ

 ןקָרָּב טימ ןעננַאגעג זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא הרֹובד ןּוא
 ןייק ילּתפנ ןּוא ןּולּובז ןפּורעגפיונּוצ טָאה קָרְּב ןּוא" .ׁשֶדֹק ןייק
 ;םיא רעטניה ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ןַאמ טנזיוט ןעצ ןּוא ,שֶדֵק
 .םיא טימ ןעגנַאגעגפױרַא זיא הרֹובד ןּוא

 ,ןיק ןּופ טדײשענּפָא טַאהעג ךיז טָאה יניק רעד רֶבָח ןּוא;*
 טלעטשעגפיוא טָאה ןּוא ,רעווש סהשמ ,בֵבֹוח ןּופ רעדניק יד ןּופ
 .שֶדְק ןּבעל סָאװ םינֵנֲעַצּבְדֹולֶא ויּב טלעצעג ןייז

 ןופ ןז רעד קֶרֶּב זַא ןָארסיס טנָאזעגנָא ןעמ טָאה*
 ָארסיס ןּואי* ,רֹובָּת גרַאּב םּוצ ןעננַאנעגפױרַא זיא ןעמַעֹוניבַא
 ענרעזיַא טרעדנּוה ןיינ-ןגעווטייר ענייז עלַא טלמַאזעגנייַא טָאה
 -תֶשֹורֵח ןּופ ,םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,ןגעוװטיײר
 .ןֹושיק ךייט םּוצ םיֹונ

 םורָאװ !ףיוא ייטש :ןקָרָּב ּוצ טגָאזעג טָאה הרֹובד ןּוא'*
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 ;טנַאה ןייד ןיא ןָארסיס ןּבעגעג טָאה טָאג סָאװ גָאט רעד זיא סָאד
 .סיורַאפ ריד ןעגנַאועגסױרַא זיא טָאנ ,רָאװרַאפ

 טנזיוט ןעצ ןּוא ,רֹובָּת גרַאּב ןּופ טרעדינעגּפָארַא קָרֶּב טָאה
 עלַא ןּוא ןָארסיס טלמּוטרַאפ טָאה טָאג ןּוא* .םיא ךָאנ ןַאמ
 .רַאפ דרעוװש ןּופ ףרַאש ןטימ ליח ןצנַאג םעד ןּוא ןגעוװטייר
 ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז ןּופ טרעדינעגּפָארַא טָאה ָארסיס ןּוא ;ןקֶרָּב
 -טייר יד טגָאיעגכָאנ טָאה קֶרָּב ןּוא!* .סּופ ּוצ ןפָאלטנַא זיא
 ןופ ליח רעצנַאג רעד ןּוא ,םיֹונתֶׁשֹורַח זיּב ליח םעד ןּוא ןגעוװ
 ןּבילּבעג טינ ;דרעװש ןּופ ףרַאש ןכרוד ןלַאפעג זיא ןָארסיס
 | .רענייא לָאמּוצ

 לַעֵי ןּופ טלעצעג םּוצ סּופ ּוצ ןפָאלעג זיא ָארסיס ןּואיי
 ןשיוװצ ןעװעג זיא םולש םורָאװ ;יניק םעד רֶבֶח ןּופ ּבײװ רעד
 .יניק םעד רֶבָח ןּופ זיוה םעד ןשיווצ ןּוא רֹוצָח ןּופ ךלמ םעד ןיבי
 ּוצ טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןָארסיס ןעמּוקענסױרַא זיא לֵעָי ןּואי*
 טסלָאז ;רימ ּוצ ןייֵא רעק ,רַאה ןיימ ,ןייֵא רעק :טגָאזעג םיא
 ,טלעצעג ןיא ריא ּוצ טרעקעגניַא רע טָאה .ןּבָאה ארֹומ טינ
 ריא ּוצ רע טָאה* .עקעד ַא טימ טקעדעגוצ םיא טָאה יז ןּוא
 ,רעסַאװ לסיּב ַא ןעקנירט ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ּבינ :טגָאזעג
 ,ךלימ לנָאל םעד טנפעעג יז טָאה .קיטשרָאד ןיּב ךיא םורָאװ
 טָאה* .טקעדעגוצ םיא טָאה ןּוא ,ןעקנירט ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא
 טעװ סע ןּוא ,טלעצעג ןּופ גנַאגנייַא ןיא ךיז לעטש :טגָאזעג רע
 זיא :ןגָאז ןּוא ןגערפ ךיד טעװ ןּוא ,ןעמוק טעװ רעצימע זַא ,ןייז
 .ןיינ :ןנָאז ּוטסלָאז ?ןַאמ ַא ןַארַאפ ָאד

 ,לקעלפטלעצעג ַא ןעמּונעג ןרֶבָח ןּופ ּבײװ יד לָעָי טָאה'י
 זיא יז ןּוא ,טנַאה ריא ןיא רעמַאה םעד ןָאטעגנײרַא ןּוא
 סָאד טקַאהעגנײרַא טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעננַאנעגּוצ טייהרעליטש
 יו ןּוא ,דרע רעד ןיא ןײרַא זיא סע זיּב ,ףיילש ןייז ןיא לקעלפ
 .ןּברָאטשעג זיא ןּוא טשלחעג רע טָאה יװַא ,ןפָאלשעג זיא רע
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 -סױרַא לַעָי םיא זיא ;ןָארסיס ךָאנ טגָאי קָרָּב טשרעי
 לעװ ךיא ןּוא םּוק :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןעננַאגעג
 וצ ןעננַאגעגנײרַא רע זיא .טסכּוז ּוד סָאװ ןַאמ םעד ןזײװ ריד
 .ףיילש ןייז ןיא לקעלפ ןטימ טוט טניל ָארסיס טשרע ,ריא

 ןיבִי גָאט םענעי ןיא קינעטרעטנּוא טכַאמעג טָאה טָאג ןּוא*
 טנַאה יד ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןַצַנּכ ןּופ ךלמ םעד
 ןיבִי ףיוא רערעווש ץלַא ןרָאװעג זיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ
 םעד ןיבָי ןטינשרַאפ ןּבָאה יז ןענַאװ ויּב ,ןַעַנּכ ןּופ ךלמ םעד
 .ןַעֵנּכ ןּופ ךלמ

 ןעמַצֹוניבַא ןּופ ןּוז רעד קֶרֶּב ןּוא הרֹובד ןעגנוזעג טָאה'
 :ןגָאז וצ ױזַא ,גָאט םענעי ןיא
 ,לארׂשי ןיא דליװ רָאה יד טוָאל עמ זַא?
 ,ןָא קיליוויירפ ךיז טָאּב קלָאפ סָאד זַא
 !טָאג ןּביױל טּוט
 ,ןטשריפ ריא טמענרַאפ ,םיכלמ ריא טרעהי
 ,ןעגניז ךיא לעװ הוהי ּוצ ,ךיא
 ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ ןליּפש לעװ ךיא

 ,סױרַא ריִעֵׂש ןּופ טסיּב ּוד זַא ,טָאג;
 ,טוײרּפשעג דלעפ סמֹודָא ןּופ טסָאה ּוד זַא
 ,טרעטיצעג דרע יד טָאה
 ,טפירטעג ןּבָאה ןעלמיה יד ךיוא
 ,טפירטעג רעסַאװ ןּבָאה סנקלָאװ ,ָאי
 ,הוהי רַאפ ןענּורעצ ןענייז גרעב*
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי רַאפ--יַניס רעקיזָאדרעד

 ,תַנֵע ןּופ ןּוז םעד רַגמַש ןּופ געט יד ןיא?
 ,טרעהעגפיוא ןכַאילש ןּבָאה ,לֵעֵי ןּופ געט יד ןיא
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 ,טרעהעגפיוא ,לארׂשי ןיא רעריפ ןּבַאה טרעהעגפיואי

 ,ןענַאטשעגפיוא טסיּב הרֹובד ּוד זיּב
 .לארׂשי ןיא רעטּומ ַא ןענַאטשעגפיוא

 ,טלײװרעדסױא ןעמ טָאה רעטעג עייני
 ;ןרעױט יד ןיא ןעוועג המחלמ זיא םּורד
 ןעוועג ןעזּוצנָא זיא זיּפש ַא ןּוא דליש ַא ּביוא
 !לארׂשי ןיא טנזיוט קיצרעפ ןיא

 ,לארׂשי ןּופ רעשרעה יד ּוצ ץרַאה ןיימי
 ;קלָאפ םעד ןשיװצ עקיליװיײרפ יד
 !טָאג ןּביױל טּוט

 ,עסיײװ סנילעזייא ףיוא טיר סָאװ ריאיי
 ,סעקעד ףיוא טציז סָאװ ריא
 ,געװ ןפיוא טייג סָאװ ריא ןּוא
 !ןופרעד טדער
 סרעסישלייפ ןּופ םערַאיל יװ רעמיי

 ;סעטירָאקּפעש יד ןשיווצ זיא
 ,טָאנ ןּופ ןטייקיטכערעג יד ןעמ טלייצרעד ןטרָאד
 ,לארׂשי ןיא טפַאשרעריפ ןייז ןּופ ןטייקיטכערעג יד
 טרעדינעג טָאה לָאמסנעד
 .ןרעיוט יד ּוצ קלָאפ סטָאג

 ,הרובד יה קעורעד .ךיד קענטעדיי

 !גנַאזעג דער ,ןידקעלווװרעד ,ךיד קעווהעה

 ,קֶרָּב ,ףיוא ייטש
 !םַעֹוניבַא ןּופ ןּוז ,גנַאפעג ןייד גנַאפ ןּוא
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 ןקיטלעװעג טכַאמעג ּבײלּברעּביא ןַא רע טָאה לָאמסנעד'*
 ;קלָאפ ןקיטכַאמ ַא רעּביא
 ןקיטלעװעג טכַאמעג ךימ טָאה טָאג
 .םירֹוּביג יד רעּביא

 ,קֵלָמַע ןיא ןעלצרָאװ סָאװ יד ןעמּוקעג ןענייז םירפא ןּופ;*
 ;תונחמ ענייד טימ ,ןימינּב ,ריד ךָאנ
 ,טרעדינעג רעשרעה ןּבָאה ריִכָמ ןּופ
 .קָאטשרעּבײרש ַא ןגָארט סָאװ יד ןּולּובז ןּופ ןּוא

 ;ןהרֹובד טימ רָכָׂשׂשִי ןיא ןרַאה יד ןּוא-*
 קָרָּב יװ רכְׂשׂשִי ןּוא
 ,םיא רעטניה ,לָאט ןיא ךיז טוָאלעג טָאה

 ןבואר ןּופ ןלייט יד ייּב
 .סיורג ןעװעג גיילרעּביא רעד זיא

 ,ןטפעהעגּפָאש יד ןשיוװצ ןסעזעג ּוטסיּב סָאװ'*
 . ?סעדַאטס ןּופ ןקעמ סָאד ןרעה ּוצ

 ןבואר ןּופ ןלייט יד ייּב
 .סיורג ןעװעג רעלקרעּביא רעד זיא

 ;טּורעג ןדרַי טייז רענעי ףיוא טָאה דָעלְגיי
 ?ןפיש יד ייּב טלײװ סָאװ רַאפ ןֶד ןּוא
 ,םי ןּופ ןטרָאּב םייּב ןסעזעג זיא רשֶא
 .ןעּור ןָאטעג ןסּוגסױא ענייז ייּב ןּוא

 קלָאפ ַא זיא ןּולּובו*
 ,טיוט םּוצ לעז ןייז טלעטשעננייַא טָאה סָאװ
 --ילּתפנ ןּוא
 .דלעפ ןּופ ןכייה יד ףיוא
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 ,ןטלַאהעג המחלמ ,ןעמוקעג ןענייז םיכלמיי
 ןַעַנּכ ןּופ םיכלמ יד ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה לָאמסנעד
 ;ּודְומ ןּופ ןרעסַאװ יד ייּב ְךֵנֲעַּת ןיא
 .ןגירקעג טינ יז ןּבָאה רעּבליז ןּופ ּביור ןייק
 ,ןטלַאהעג המחלמ ןעמ טָאה למיה ןּופי

 ןגעטש ערעייז ןּופ ןרעטש יד
 ,ןָארסיס טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה
 ,טציילפענקעװַא יז טָאה ןֹושיק ךייטיי

 .ןֹושיק ךייט ,רעטלַא ךייט
 !לעז ןיימ ,טכַאמ טימ ףיוא טערט
 ,דרעפ ןּופ טירט יד טּפַאלקעג ןּבָאה לָאמסנעד*

 .סרענָא ענייז ןּופ ןעגנורּפש יד ,ןעננּורּפש יד ןּופ

 ,טָאג ןופ ךאלמ רעד טנָאזעג טָאה ,זֹורָמ טלישי*
 ,רעניֹוװַאּב עריא טליש ןטליש
 ;טָאג ןּופ ףליה רעד ּוצ ןעמּוקעג טינ ןענייז יז ליו
 .םירֹוּביג יד ןשיװצ ,טָאג ןּופ ףליה רעד ּוצ

 ,לַעָי ןייז לָאז רעּבײװ עלַא ןּופ רעטשטנעּבעג'*
 | ,יניֵק םעד רֶבָח ןּופ ּבײװ יד
 .רעטשטנעּבעג ןייז טלעצעג ןיא רעּבײװ עלַא ןּופ
 ,ןּבעגעג יז טָאה ךלימ ,ןטעּבעג רע טָאה רעסַאװ"*

 ,טגנַאלרעד טנַאמש יז טָאה ןטשריפ ןּופ גורק ַא ןיא
 ,לקעלפ םּוצ טקערטשעגסיוא יז טָאה טנַאה ריאי

 ,רעמַאהרעטעּברַא םּוצ עטכער ריא ןּוא
 ,ּפָאק ןייז טּפַאלקעצ ,ןָארסיס טרעמַאהעג ןּוא
 . ,ףיילש ןייז טקַאהעגכרוד ןּוא טרעכעלעג ןּוא
 ,טזָאלענּפָארַא ךיז רע טָאה סיפ עריא ּוצי

 ;ןגעלעג ,ןלַאפעג
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 ;ןלַאפעג ,טוָאלענּפָארַא ךיז סיפ עריא ּוצ
 .ןלַאפעג טעגרהרעד טרָאד ,טזָאלעגּפָארַא ךיז ּוװ

 ,טרעמָאיעג ןּוא טקוקעג טָאה רעטצנעפ ןכרּוד=*
 ;ןָארסיס ןּופ רעטּומ יד ,עקטרָאפ רעד ךרּוד
 ?ןעמּוק ּוצ ןגָאװטײר ןייז ךיז טמַאז סָאװ
 ?ןענַאּפשעג ענייז ןּופ טירט יד ךיז ןקיטעּפש סָאװ
 ,ןרעפטנע סעטתוררׂש עריא ןּופ עגּולק יד

 :ךיז ּוצ רעפטנע ןַא טינ ןײלַא יז ,ָאי
 ,ּביור םעד ןלייט יז ,ןעניפעג יז ,רָאװרַאפ*

 ;ןַאמ ןכַאלטיא רַאפ ךַאלדיײמ ײװצ ,לדיימ ַא
 ,ןָארסיס רַאפ ןּברַאפ ןּופ ּביור
 ,עטקיטשעג ןּברַאפ ןּופ ּביור
 ,זדלַאה סרעמענּביױר ןרַאפ ןעיירעקיטשּברַאפ

 !טָאג ,ענייד טנייפ עלַא ןייגרעטנּוא ןלָאז יױזַא*
 ןייז ןלָאז רעּבָאהּביל ענייז ןּוא
 ,טײקרַאטש ריא ןיא ןּוז רעד ןּופ גנַאגפיוא רעד יװ

 - .רָאי קיצרעפ קיאור ןעוועג זיא דנַאל סָאד ןּוא

 טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא! |
 טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג יז טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא

 קרַאטש ןעוועג זיא ןִידִמ ןּופ טנַאה יד ןּוא" .רָאי ןּביז ןִידִמ ןּופ
 ךיז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ןִידִמ ןגעוו ןּופ .לארׂשי ףיוא
 יד ןּוא ,ןליײה יד ןּוא ,גרעּב יד ןיא סָאװ רעּבירג יד טכַאמעג
 ױזַא ,טייזעג טָאה לארׂשי זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןעגנוטסעפ
 ;חרומ ןּופ רעדניק יד ןּוא ,קֵלֶמַע ןּוא ,ןִידִמ ןײגפױרַא טנעלפ
 ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה ןּוא* ,ייז ףיוא ןעמּוקפורַא ןגעלפ יז ןּוא
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 ,הָזַע ןייק טסמּוק ּוד זיּב דנַאל ןּופ האּובּת יד טסיװרַאפ ןּוא ,יײז
 ,לארׂשי ןיא גנורענרעד ןייק ןוָאלרעּביא טינ ןגעלפ יז ןּוא
 יז םורָאװ .לזייא ןַא רעדָא ,סקָא ןַא רעדָא ,סּפעש ַא לָאמּוצ
 ןוא ,ןטלעצעג ערעייז טימ ,ןײגפױרַא ןגעלפ יפ ערעײז ןּוא
 יז ּוצ ןּוא ,טייקליפ ןיא קירעשייה רעד יװ ױזַא ןעמּוק ןגעלפ
 ןענייז יז ןּוא ,לָאצ ןייק ןעװעג טינ זיא ןעלמעק ערעייז ּוצ ןּוא
 זיא לארׂשי ןּוא" .ןטסיװרַאפ ּוצ סע ידּכ דנַאל ןיא ןעמוקענ
 ןופ רעדניק יד ןּוא ;ןָידִמ ןגעװ ןּופ ןרָאװעג טמערָארַאפ רעייז
 .טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה לארׂשי

 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ַא ןַאמ ַא טקישעג טָאג טָאהי ,ןִידמ ןגעוװ ןּופ טָאג ּוצ ןעירשעג
 ױזַא :טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ איבנ
 -פיוא ךייַא ּבָאה ךיא :לארׂשי ןּופ רַאה רעד טָאג טנָאזעג טָאה
 םעד ןּופ ןגױצעגסױרַא ְךייַא ּבָאה ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעג
 ןופ ןעװעג ליצמ ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא" ;טפַאשטכענק ןּופ זיוה
 ערעיײַא עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ טנַאה רעד
 ּבָאה ןּוא ,ךייַא רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ יז ּבָאה ךיא ןּוא ,רעקירד
 :טגָאזעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא* .דנַאל רעיײז ןּבעגעג ךייַא
 רעטעג יד ןטכרָאפ טינ טלָאז ריא ;טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא
 טָאה ריא רעּבָא ;דנַאל רעייז ןיא טציז ריא סָאװ םירֹומֶא יד ןּופ
 .לוק ןיימ ּוצ טרעהעגּוצ טינ

 טצעועג ךיז טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג זיא טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןּואיי
 ּוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,הָרּפָע ןיא סָאװ םיוּבנכײא םעד רעטנּוא
 ץײװ טּפַאלקעג טָאה ןֹועדִג ןּוז ןייז ןּוא ;רערזעיבַא םעד ׁשֶאֹוי
 רעד טָאה* .ןָידִמ ןּופ ןטלַאהַאּבוצסױא ידּכ ,רעטלעק ןיא
 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןויװַאּב ךיז טָאג ןּופ ךאלמ
 :טגָאזעג םיא ּוצ ןֹועדִג טָאה* !רוּביג רעשידלעה ,ריד טימ טָאג
 -רַאפ ָאט ,דנּוא טימ זיא טָאג ּביױא ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא
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 ענייז עלַא ןענייז ּוװ ןּוא ?ןפָארטעג זדנּוא ץלַא סָאד טָאה סָאװ
 יװַא ,טלייצרעד זדנּוא ןּבָאה ןרעטלע ערעודנּוא סָאװ ,רעדנוװ
 ?םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעגפיוא זדנּוא טָאה טָאג ,רָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ
 ןּבעגעג ודנּוא טָאה ןּוא ,ןזָאלרַאפ טָאג ודנּוא טָאה דנּוצַא ןּוא
 .ןָידִמ ןּופ טנַאה רעד ןיא

 טימ יג :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ טרעקעג ךיז טָאג טָאה;*
 ןּופ טנַאה רעד ןּופ לארׂשי ןפלעה טסלָאז ןּוא ,חֹוּכ ןקיזָאד ןייד
 .טקישעג ךיד ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפ ;ןִידִמ

 סָאװ טימ !טָאג ,ךיד טעּב ךיא :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה'*
 עטסמערָא יד זיא החּפשמ ןיימ ,עז ?לארׂשי ןפלעה ךיא לָאז
 .זיוה סרעטָאפ ןיימ ןיא רעטסדנימ רעד ןיּב ךיא ןּוא ,השנמ ןיא

 ,ריד טימ ןייז לעװ ךיא רעּבָא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה"
 .ןַאמ ןייא יװ ױזַא ןָידִמ ןגָאלש טסעוו ןּוא

 ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאהיי
 ַא ןכַאמ רימ ּוטסלָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טיײקילעוטײל ןענופעג
 ןָאטּפָא טינ ךיז טסלָאז* .רימ טימ סָאד טסדער ּוד זַא ןכייצ
 לעװ ןּוא ,ריד ּוצ קירּוצ םּוק ךיא זיּב ,ךיד טעּב ךיא ,ןענַאד ןּופ
 רע טָאה .ריד רַאפ ןגײלקעװַא ןּוא ,קנַאשעג ןיימ ןגָארטסױרַא
 .םּוא ךיז טסרעק ּוד זיּב ןּבײלּב לעװ ךיא :טגָאזעג

 ,לקעּבנויצ ַא טכַאמעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנײרַא ןֹועדִג זיא:*
 טָאה שיילפ סָאד ;לעמ הָפיֵא ןַא ןּופ סנכּוק עטרעייזעגמּוא ןּוא
 ןָאטעגנײרַא רע טָאה ּפּוז יד ןּוא ,ּברָאק ַא ןיא ןָאטעגנײרַא רע
 -נכייא םעד רעטנּוא םיא ּוצ טכַארּבעגסױרַא ןּוא ,ּפָאט ַא ןיא:
 .טננַאלרעד ןּוא ,םיוּב

 שיילפ סָאד םענ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג ןּופ ךאלמ רעד טָאהי
 ,ולעפ םענעי ףיוא קעװַא גייל ןּוא ,סנכּוק עטרעייזעגמּוא יד ןּוא
 .סיוא סינ פז יד ןּוא

 "סיוא טָאה טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּוא* .ןָאטעג ױזַא רע טָאה |
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 ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא סָאװ ןקעטש םעד ןּופ ץיּפש םעד טקערטשעג
 ןּוא ;סנכוק עטרעייזעגמוא יד ןּוא שיילפ סָאד טרירעגנָא טָאה
 טרעצרַאפ טָאה ןּוא ,זלעפ םעד ןּופ ןעננַאועגפיוא זיא רעייפ ַא
 ןופ ךאלמ רעד ןּוא ;סנכּוק עטרעייזעגמוא יד ןּוא שיילפ סָאד
 יא סָאד זַא ןעזעג ןֹועְדִג טָאה= .ןגױא ענייז ןּופ קעװַא זיא טָאג
 ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג טָאה ןֹועדִג ןּוא ,טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןעװעג
 .םיִנָּפ לֶא םינָּפ טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןעזעג ּבָאה ךיא םורָאװ !רַאה

 ארֹומ טינ טסלָאז ;ריד ּוצ דירפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאהי
 .ןּברַאטש טינ טסעוװ ,ןּבָאה

 טָאה ןּוא ,טָאנ ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד טָאה ןֹועדִנ ןּוא**י
 ךָאנ רע זיא גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ;'םֹולָש-הוהְי ןפּורעג םיא
 .רערזעיבַא יד ןּופ הָרפָע ןיא

 םיא ּוצ טָאג טָאה ,טכַאנ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןואי
 סקָא ןטײװצ םעד ןּוא ,סקָא ןגנוי סרעטָאפ ןייד םענ :טגָאזעג
 ןופ חּבומ סרעטָאפ ןייד ןרעטשעצ טסלָאז ןּוא ,רָאי ןּביז ןּופ
 .ןקַאהּפָא ּוטסלָאז םיא ןּבעל סָאװ םיוּבנצעג םעד ןּוא ,לֵעַּב
 ןופ ץיּפש ןפיוא טָאג ןייד הוהי ּוצ חּבומ ַא ןעיוּב טסלָאז ןּואי"
 ןּוא ,טרָא ןטכירעגוצ םעד ףיוא ,גנוטסעפגרַאּב רעקיזָאדרעד
 ַא רַאפ ןעגנערּבפיוא ןּוא ,סקָא ןטײװצ םעד ןעמענ טסלָאז
 טסעװ ּוד סָאװ םיוּבנצעג םעד ןּופ ץלָאה ןטימ רעפּפָאדנַארּב
 | .ןקַאהּפָא

 טָאה ןּוא ,טכענק ענייז ןּופ ןַאמ ןעצ ןעמונעג ןֹועדִג טָאהי
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא ;טדערעג םיא ּוצ טָאה טָאג יװ ױזַא ןָאטעג
 ןוא טניזעגזיוה סרעטָאפ ןייז רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה רע יו יוװַא
 סָאד רע טָאה ,גָאט ייּב ןָאט ּוצ סָאד ,טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד רַאפ
 .טכַאנ ייּב ןָאטעג

 רעד ןיא טרעדעפענ ךיז ןּבָאה טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד ןואי*
 -נצעג רעד ןּוא סָאהגַאצ זיא לַעַּב ןּופ חּבומ רעד טשרע ,ירפ

 .דירפ זיא הוהיא
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 סקָא רעטײװצ רעד ןּוא ,טקַאהעגּפָא זיא םיא ןּבעל סָאװ םיוּב
 .חּבומ ןטיוּבעגפיױא םעד ףיוא ןרָאװעג טכַארּבעגפױא זיא
 יד ןָאטעג טָאה רעװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג יז ןּבָאה
 ןעמ טָאה ,טכוזעג ןּוא טשרָאפעג ןּבָאה יז זַא ןּוא ?ךַאז עקיזָאד
 .ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג טָאה ןשָאֹוי ןּופ ןּוז רעד ןֹועדִג :טגָאזעג
 סױרַא גנערּב :ןשָאֹוי ּוצ טגָאזעג טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה"
 םעד ןכָארּבעצ טָאה רע לײװ ,ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,ןּוז ןייד
 םיוּבנצעג םעד טקַאהעגּפָא טָאה רע לײװ ןּוא ,לַעַּב ןּופ חּבומ
 .םיא ןּבעל סָאװ

 םּורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ עלַא ּוצ טגָאזעג ׁשֶאֹוי טָאה*
 םיא ריא טליװ רעדָא ?לַעַּב רַאפ ןגירק ךיז ריא טליװ :םיא
 ןרעװ טייטעג טעװ ,םיא רַאפ ןגירק ךיז טעװ סע רעװ ?ןפלעה
 ןגירק ךיז ןײלַא רע לָאז ,טָאג ַא זיא רע ּבױא .ירפ רעד ןיא זיּב
 טָאה עמ ןּוא* .חּבומ ןייז ןכָארּבעצ טָאה עמ סָאװ ,ךיז רַאפ
 לַעַּב לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ילַעַּבּורי גָאט םענעי ןיא ןפורעג םיא
 .חּבומ ןייז ןכָארּבעצ טָאה רע סָאװ ,םיא טימ ןגירק ךיז

 ןּבָאה חרומ ןּופ רעדניק יד ןּוא קֵלְמַע ןּוא ןִידִמ ץנַאג ןוא=
 ןּוא ןעמּוקעגרעּבירַא ןענייז ןּוא ,םענייא ןיא טלמַאזעגניַא ךיז
 טָאג ןּופ טסייג ַא טָאה-* .לאָעְרוִי לָאט ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה
 ןוא ,רפֹוש ןיא ןוָאלּבעג טָאה רע ןּוא ,ןענֹועדִג טדײלקעגנָא
 טָאה רע ןּוא* .םיא רעטניה ןּבילקענפיוא ךיז טָאה רֶזֶעיבַא
 ךיז טָאה ךיוא רע ןּוא ,השנמ ץנַאג ךרוד םיחולש טקישעג
 ךרּוד םיחּולש טקישעג טָאה רע ןּוא ;םיא רעטניה ןּבילקעגפיוא
 -פורַא ןענייז יז ןּוא ,ילּתפנ ךרּוד ןּוא ,ןּולּובז ךרּוד ןּוא ,רשֶא
 .ןגעקטנַא יז ןעמּוקעג

 ןפלעה טסליװ ּוד ּבױא :טָאג ּוצ טגָאזעג טָאה ןֹועדִנ ןוא*
 גייל טָא* ,טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ,לארׂשי טנַאה ןיימ ךרּוד
 יוט ןייז טעװ סע ּבױא ;רעיײש ןיא לָאװ רעשּפָא ןַא קעװַא ךיא

 .ןגירק ךיז לַעַּב לָאזא
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 ןיז טעװ דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,ןײלַא רעשּפָא ןפיוא
 ןיימ ךרוד לארׂשי ןפלעה טסעוװ ּוד זַא ןסיװ ךיא לעװ ,ןקּורט
 .טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ,טנַאה

 ףיוא טרעדעפעג ךיז טָאה רע יװ ןּוא ;ןעװעג ױזַא זיאי*
 -סיוא רע טָאה ,רעשּפָא םעד טיירדעגסיוא טָאה ןּוא ,ןגרָאמ
 טָאה* .רעסַאװ גּורק ןלופ ַא ,רעשּפָא םעד ןּופ יוט טשטעווקעג
 ןּוא ,רימ ףיוא ןרָאצ ןייד ןעמירג טינ לָאז :טָאג ּוצ טגָאזעג ןֹועדִג
 רָאנ ,ךיד טעּב ךיא ,ךימָאל ;לָאמ סָאד רָאנ ןדער לעװ ךיא
 ןייז ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ;רעשּפָא םעד טימ ןווּורּפ לָאמ סָאד
 לָאז דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,ןײלַא אש ןפיוא ןקּורט
 .יוט ןייז

 ןעוועג זיא סע ןּוא ;טכַאנ רענעי ןיא ױזַא ןָאטעג טָאג טָאה*י
 זיא דרע רעצנַאג רעד א ןוא ,ןײלַא רעשּפָא ןפיוא ןקּורט
 .יוט ןעוועג

 סָאד ןּוא רע-ֹועדַג זיא סָאד--לַעַּבּורי טרעדעפעג ךיז טָאהי ן
 יב טרענַאלעג ןּבָאה יז ןּוא ,םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאנ

 ,ןופצ ןּופ ןעװעג םיא זיא ןִידִמ ןּופ רעגַאל רעד ןּוא ;דֹורַהְריִע
 :ןענֹועדִג ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהי .לָאט ןיא הָרֹומיִתַעבִנ ןּופ
 ןידִמ ןּבעג לָאז ךיא וַא ,ליפ ּוצ זיא ריד טימ סָאװ קלָאפ סָאד
 ,רימ ןגעקַא ןעמירַאּב ךָאנ ךיז טעװ לארׂשי ;טנַאה רעייז ןיא
 ףּור םורדי .ןפלָאהעג ךימ טָאה טנַאה ןיימ :ןגָאז ּוצ יװַא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא דנּוצַא סיוא טשרָאקַא
 -קעװַא ןּוא ןרעקמּוא ךיז לָאז ,טרעטיצ ןּוא ארֹומ טָאה סע רעװ
 .דָעלִג גרַאּב ןּופ ירפ רעד ןיא ןייג

 ,טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא יײװצ קלָאפ ןופ טרעקענמוא ךיז ןּבָאה
 .ןּבילּבעג ןענייז טנזיוט ןעצ ןּוא

 ץלַא ךָאנ זיא קלָאפ סָאד :ןענֹועדִנ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה*
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 ןטרָאד יז לעװ ךיא ןּוא ,רעסַאװ םּוצ ןרעדינ יז ךַאמ .ליפ ּוצ
 לעװ ךיא סָאװ רעד ,ןייז טעװ סע ןּוא .ריד רַאפ ןּביײלקסױא
 ;ריד טימ ןייג לָאז רע ,ריד טימ ןייג לָאז רעקיזָאדרעד :ןגָאז ריד
 טינ לָאז רעקיזָאדרעד :ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ רעכַאלטיא ןּוא
 .ןייג טינ לָאז רע ,ריד טימ ןייַ

 ןּוא ;רעסַאװ םּוצ קלָאּפ סָאד ןרעדינ טכַאמעג רע טָאה'
 ןקעל טעװ סָאװ רעכַאלטיא :ןענֹועדִג ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג
 םיא ,טנּוה ַא טקעל סע יװ יזַא ,גנּוצ ןייז טימ רעסַאװ םענופ
 ךיז טעװ סָאװ ןכַאלטיא ןכײלגסעד ,רעדנּוזַאּב ןלעטש ּוטסלָאז
 .ןעקנירט ּוצ ינק ענייז ףיוא ןזָאלּפָארַא

 רעייז ןּופ טקעלעג ןּבָאה סָאװ יד ןּופ לָאצ יד ןעוװעג זיא"
 עצנַאג סָאד ןּוא ,ןַאמ טרעדנוה ירד ליומ רעייז ןיא טנַאה
 ּוצ ינק ערעייז ףיוא טוָאלענּפָארַא ךיז טָאה קלָאפ עקירעּביא
 יד טימ :ןענֹועדִנ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .רעסַאװ ןעקנירט
 ,ןפלעה ךייַא ךיא לעװ ,טקעלעג ןּבָאה סָאװ ןַאמ טרעדנּוה ירד
 לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ;טנַאה ןייד ןיא ןָידִמ ןּבעג לעװ ןּוא
 .םייה ןייז ןיא רעכַאלטיא ןיינ

 רעייז ןיא קלָאפ ןּופ גנורעצ יד ןעמונעגרעּביא יז ןּבָאה*
 טָאה לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא ;תורפֹוש ערעייז ןּוא ,טנַאה
 יירד יד רָאנ ,ןטלעצעג ענייז ּוצ ןכַאלטיא טקישעגקעװַא רע
 ןִידִמ ןּופ רעגַאל רעד ןּוא .ןטלַאהעגנָא רע טָאה ןַאמ טרעדנּוה
 .  .לָאט ןיא םיא רעטנּוא ןעוװעג זיא

 םיא ּוצ טָאג טָאה ,טכַאנ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ּבָאה ךיא םורָאװ ,רעגַאל ןיא ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ייטש :טנָאזעג
 -ּפָארַא ארֹומ טסָאה ּוד ּביוא ןּואי" .טנַאה ןייד ןיא ןּבענעג םיא
 .רענַאל םּוצ הָרּוּפ גנּוי ןייד טימ ּוד ּפָארַא רעדינ ,ןרעדינּוצ
 ןרעװ קרַאטש ךָאנרעד ןלעװ ;ןדער יז סָאװ ןרעה טסעוװ ןּוא"
 .רענַאל ןיא ןרעדינּפָארַא טסעוװ ןּוא ,טנעה ענייד
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 ןופ קע םּוצ ,הָרּוּפ גנּוי ןייז ןּוא רע ,טרעדינעגּפָארַא רע טָאה
 עלַא ןּוא קֵלָמַע ןּוא ןִידִמ ןּוא** .רעגַאל ןיא סָאװ עטנּפָאװַאּב יד
 קירעשייה רעד יװ ױזַא ,לָאט ןיא ןגעלעג ןענייז חרזמ ןּופ רעדניק
 ,לָאצ ןייק ןעװעג טינ זיא ןעלמעק ערעייז ּוצ ןּוא ,טייקליפ ןיא
 ןּואי* .טייקליפ ןיא םי ןּופ גערּב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד יו יױװַא
 ַא רבח ןייז טלייצרעד ןַאמ ַא טשרע ,ןעמּוקעגנָא זיא ןֹועדִג יו
 ַא טשרע :םולח ַא טמולחעג ךיז טָאה רימ ,עז :טנָאז ןּוא ,םולח
 ,ןִידמ ןּופ רעגַאל ןיא ךיז טלקייק טיורּב םענעטשרעג ןּופ ןכּוק
 ,ןָאטעג ּפַאלק ַא סע טָאה ןּוא ,טלעצעג ןויּב ןעמּוקעג זיא רע ןּוא
 ,רױּפַאק טרעקעגמּוא סע טָאה רע ןּוא ,ןלַאפעגמּוא זיא סע ןּוא
 ןפורענּפָא ךיז טָאה* .ןניל ןּבילּבעג ןיא טלעצעג סָאד ויּב
 דרעווש יד יו שרעדנַא טינ זיא סָאד :טנָאזעג טָאה ןּוא רבח ןייז
 טָאה טָאג .לארׂשי ןּופ ןַאמ ַא ,ןשָאֹוי ןּופ ןּוז םעד ןֹועדִג ןּופ
 .ליח ןצנַאג ןטימ ןִידִמ טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג

 גנולייצרעד יד טרעהעג טָאה ןֹועדִנ יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא"*
 ןוא ;טקּוּבעג ךיז רע טָאה ױזַא ,דײשַאּב ןייז ןּוא םולח םעד ןּופ
 טָאה ןּוא לארׂשי ןּופ רענַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע
 טנַאה רעײַא ןיא ןּבענעג טָאה טָאג םורָאװ ,ףיוא טייטש :טגָאזעג
 טרעדנּוה ירד יד טליײטעצ טָאה רע ןּואי* .ןִידִמ ןּופ ליח םעד
 ןיא תורפֹוש ןּבעגעג ןעמעלַא יז טָאה ןּוא ,תונחמ ירד ןיא ןַאמ
 .גירק יד ןיא רעצלעהדנַארּב ןּוא ,גירק עקידייל ןּוא ,טנַאה רעד
 ןָאט ןּוא ,רימ ףיוא ןקּוק טלָאז ריא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּואיי
 לעװ ךיא יװ ,זיא ,רענַאל קע ןיא ךיא םּוק טָא ןּוא ;ןכײלגסעד
 ,רפֹוש ןיא ןוָאלּב לעװ ךיא זַא ןּוא** .ןָאט ריא טלָאז ױזַא ,ןָאט
 יד ןיא ןוָאלּב ךיוא ריא טלָאז ,רימ טימ סָאװ עלַא ןּוא ךיא
 :ןגָאז טלָאז ריא ןּוא ,רעגַאל ןצנַאג םעד םּורַא דנּור תורפֹוש
 !ןענֹועדִג רַאפ ןּוא טָאג רַאפ

 ןענייז םיא טימ סָאװ ןַאמ טרעדנּוה יד ןּוא ןֹועדִג ןּואי"
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 רעטסלטימ רעד ןּופ ּבײהנָא םייּב רענַאל קע ןיא ןעמּוקעג
 יד טלעטשעגפיוא טַאהעג סָאװ רָאנ טָאה עמ ;ךַאװטכַאנ
 ןּבָאה ןּוא ,תורפֹוש יד ןיא ןוָאלּבעג ןּבָאה יז ןּוא ;רעטכעװ
 תונחמ ירד יד ןּוא* .טנַאה רעײז ןיא סָאװ גירק יד טקַאהעצ
 ;גירק יד ןכָארּבעצ ןּבָאה ןּוא ,תורפֹוש יד ןיא ןזָאלּבעג ןּבָאה
 -דנַארּב יד טנַאה רעקניל רעייז ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה יז ןּוא
 ;ןזָאלּב םּוצ תורפֹוש יד טנַאה רעטכער רעייז ןיא ןּוא ,רעצלעה
 !ןענֹועדִג רַאפ ןּוא טָאג רַאפ דרעווש ַא :ןפּורעגסיױא ןּבָאה יז ןּוא
 ' םּורַא דגּור טרָא ןייז ףיוא רעכַאלטיא ןענַאטשעג ןענייז יז ןּואי
 יז ןּוא ;ןפיול ןעמּונעג טָאה רענַאל רעצנַאג רעד ןּוא ;רעגַאל
 יז ןּוא .ןענּורטנַא ןענייז ןּוא יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא ןּבָאה
 טָאה טָאג ןּוא ,תורפֹוש טרעדנּוה ירד יד ןוָאלּבעג ןּבָאה
 ןצנַאג ןיא ױזַא ,ןרעדנַא ןגעק םענייא ןּופ דרעװש יד טכַאמעג
 ,ּוצ הָרַרצ ּוצ ,הָטׁשיתיֵּב זיּב ןענּורטנַא זיא ליח רעד ןּוא ,ליח
 ןּופ רענעמ יד ןּוא* .תָּבַט ייּב הָלֹוחמלַבָא ןּופ גערּב םעד ויּב
 ןּוא ,רשָא ןּופ ןּוא ,ילּתפנ ןּופ טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה לארׂשי
 ןֹועדִג ןּוא* .ןִידִמ טגָאיעגכָאנ ןּבָאה יז ןּוא ,השנמ ץנַאג ןּופ
 ּוצ ױזַא ,םירפא ןּופ גרעּבעג ןצנַאנ ןיא םיחּולש טקישעצ טָאה
 רעסַאװ סָאד יז טּפַאכרַאפ ןּוא ,ןידִמ ןגעקַא ּפָארַא טרעדינ :ןגָאז
 עלַא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה .ןדרַי םעד ןּוא ,הָרָביתיִּב ויּב
 זיּב רעסַאװ סָאד ןעגנּוװצַאּב ןּבָאה יז ןּוא ,םירפא ןּופ רענעמ
 יװַצ יד טּפַאכעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןדרַי םעד ןּוא ,הָרָּב-תיַּב
 יב ןבֵרֹוע טעגרהעג ןּבָאה ןּוא ,ןבַאז ןּוא ןבֵרֹוע ,ןִידִמ ןּופ ןרַאה
 יז ןּוא ;:בָאז-בקי ןיא טעגרהעג ייז ןּבָאה ןבָאז ןּוא ,"בֵרֹוע-רּוצ
 ןּבָאה ןבַאז ןּוא ןבֵרֹוע ןּופ ּפעק יד ןּוא ;ןִידִמ טגָאיעגכָאנ ןּבָאה
 .ןדרַי טייז רענעי ןּופ ןענֹועדִג ּוצ טכַארּבעג יז

 ַא רַאפ סָאװ :םירפא ןּופ רענעמ יד טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה' ןד
 טסיּב ּוד ןעוו ןפּור ּוצ טינ ודנּוא ,ןָאטעג ָאד זדנוא ּוטסָאה ךַאז
 .רעטלעק סבַאז- .ולעפ סברֹוע א
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 קרַאטש ךיז ןּבָאה יז ןּוא ?ןִידִמ ןגעקַא ןטלַאה המחלמ ןעגנַאגעג
 ךיא ּבָאה סָאװ :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה' .םיא טימ טגירקעג
 -כָאנ רעד טינ זיא ?ךייַא טימ ךיילנרַאפ ןיא ןָאטעגפיוא דנּוצַא
 רעיײַא ןיא ?רֶזעיִבַא ןּופ זעל יד יװ רעסעּב םירפא ןּופ ּביילק
 ןּוא ,ןבָאז ןּוא ןבֵרֹוע ,ןִידִמ ןּופ ןרַאה יד ןּבעגעג טָאג טָאה טנַאה
 טָאה ?ךייַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןָאטּפױא טנעקעג ךיא ּבָאה סָאװ
 טָאה רע ןעװ ,םיא ןּופ סעּכ רעייז טוָאלעגּפָא לָאמסנעד
 | .דייר עקיזָאדיד טדערעג

 ,ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא ןּוא ,ןדרַי םּוצ ןעמּוקעג זיא ןֹועדִג ןּואי
 ןוא עטכַאמשרַאפ ,םיא טימ סָאװ ןַאמ טרעדנּוה ירד יד ןּוא רע
 ,טיג :תֹוּכוס ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּואי .עטנָאירַאפ
 רעטניה סָאװ קלָאפ םעד רַאפ טיורּב סנּבַאל ,ךייַא טעּב ךיא
 ןּוא חַבֶז ךָאנ גָאי ךיא ןּוא ,טכַאמשרַאפ ןענייז יז םורָאװ ,רימ
 : .ןידִמ ןּופ םיכלמ יד עֶנּומלַצ

 ןחַבָז ןּופ טנַאה יד זיא :טגָאזעג תֹוּכּוס ןּופ ןרַאה יד ןּבָאה'
 ליח ןייד ןּבעג ןלָאז רימ זַא ,טסיופ ןייד ןיא דנּוצַא ןעֶנּומלַצ ןּוא
 ?טיױרּב

 ןּוא ןחַבָז ןּבעג טעװ טָאג זַא רַאפרעד :טנָאזעג ןֹועדְג טָאהי
 טימ ּביײל רעיַא ןשערד ךיא לעװ ,טנַאה ןיימ ןיא ןעֶנּומלַצ
 .רעטיר עקיכעטש טימ ןּוא רּבדמ ןּופ רענרעד

 ןוא ,לַאּונּפ ןייק ןטרָאד ןּופ ןעננַאגענפױרַא זיא רע ןּואי
 ןופ ןשטנעמ יד םיא ןּבָאה ;ןכײלגסעד טדערעג יז ּוצ טָאה
 ןּבָאה תֹוּכּוס ןּופ ןשטנעמ יד יװ יױזַא טרעפטנעעג לַאּונּפ
 .טרעפטנעעג

 ּוצ ױזַא ,לַאּונּפ ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ ךיוא טגָאזעג רע טָאה'
 ןכערּבעצ ךיא לעװ ,םולשּב ןרעקמּוא ךיז לעװ ךיא זַא :ןגָאז
 .םערוט ןקיזָאדמעד

 רעייז ןּוא ,רֹוקרק ןיא ןעװעג ןענייז עֶנּומלַצ ןּוא חַבֶז ןּואי
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 ןּבילּבעג ןענייז סָאװ עלַא ,טנויוט ןצפּופ םּורַא ,ייז טימ ליח
 ענעלַאפעג יד ןּוא ;חרומ ןּופ רעדניק יד ןּופ ליח ןצנַאג םעד ןּופ
 ןּבָאה סָאװ ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ןעװעג ןענייז
 יד ךרּוד ןעננַאנעגפױרַא זיא ןֹועדְג ןּואי* .דרעװש ַא ןגיוצעג
 טָאה ןּוא ,הָהֹּבנַי ןּוא חַבֹונ ןּופ חרזמ ןיא ,ןטלעצעג ןיא רעניֹוװ
 .רעכיז טריּפשעג ךיז טָאה ליח רעד תעּב ,ליח םעד ןגָאלשעג
 -כָאנ יז טָאה רע ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז עֶנּומלַצ ןּוא חַבָז רעּבָא*
 ןחַבָז ,ןַידִמ ןּופ םיכלמ ײװצ יד טּפַאכעג טָאה רע ןּוא ;טנָאיעג
 .ןקָארשעצ רע טָאה ליח ןצנַאג םעד ןּוא ,ןעֶנּומלַצ ןּוא

 ןופ טרעקענמּוא ךיז טָאה ןשָאֹוי ןּופ ןּוז רעד ןֹועדִג ןּוא*
 טָאה רע ןּוא'* .סֶרֶח ןּופ גנַאגפױרַא םעד ןּופ ,המחלמ רעד
 םיא טָאה ןּוא ,תֹוּכּוס ןּופ ןשטנעמ יד ןּופ ןַאמ ןגנּוי ַא טּפַאכעגנָא
 ןופ ןרַאה יד ןּבירשעגפיוא םיא טָאה רע ןּוא ;טנערפעגסיוא
 רע ןּוא= .ןַאמ קיצעּביז ןּוא ןּביז ,עטסטלע עריא ןּוא ,תֹוּכּוס
 טָא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,תֹוּכּוס ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ ןעמוקעג זיא
 וַצ יױזַא ,רימ ןּופ טעּפשעג טָאה ריא סָאװ ,עֶנּומלַצ ןּוא חַבָו ןעניײז
 ,טסיופ ןייד ןיא דנּוצַא ןעֶנּומלַצ ןּוא ןחַבָו ןּופ טנַאה יד זיא :ןגָאז
 ?טיורּב ןשטנעמ עטכַאמשרַאפ ענייד ןּבעג ןלָאז רימ זַא

 רענרעד ןּוא ,טָאטש ןּופ עטסטלע יד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא;*
 יז טימ טנרעלעגנָא טָאה ןּוא ,רעטיר עקיכעטש ןּוא רּבדמ ןּופ
 רע טָאה לַאּונּפ ןּופ םערּוט םעד ןּוא* .תֹוּכּוס ןּופ ןשטנעמ יד
 .טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד טעגרהעג טָאה ןּוא ,ןכָארּבעצ

 יװַא יװ :ןעֶנּומלַצ ּוצ ןּוא ןחַבָו ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּואי*
 ?רֹובָּת ןיא טעגרהעג טָאה ריא סָאװ ןשטנעמ יד ןעװעג ןענייז
 יװ ױזַא ;ןקילּבנָאנ ןייא ;יײז יױזַא ,ּוד יװ ױזַא :טגָאזעג יז ןּבָאה
 ענײמ :טגָאזעג רע טָאה" .םיכלמיינּב ןּופ טלַאטשעג יד
 יװ יװַא .ןעװעג סָאד ןענייז ,רעטּומ ןיימ ןּופ ןיז יד ,רעדירּב
 ךייַא ךיא טלָאװ ,ןּבעל טזָאלעג ײז טלָאװ ריא ןעװ ,טּבעל טָאג
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 ייטש :רוָכּב ןייז רֶתֵי ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּואי !טעגרהעג טינ
 ןייז ןגױצעגסױרַא טינ טָאה גנוי רעד רעּבָא .ייז עגרה ,ףיוא
 ןעוװעג ךָאנ זיא רע לײװ ,טַאהעג ארֹומ טָאה רע םורָאװ ,דרעװש
 ןוא ףיוא ּוד יײטש :עֶנּומלַצ ןּוא חַבָו טנָאזעג טָאה" .גנּוי
 זיא .הרּובנ ןייז ױזַא ,ןַאמ רעד יװ םורָאװ ,ודנוא גָאלשרעד
 .ןעֶנּומלַצ ןּוא ןחַבָז טעגרהעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשענפיוא ןֹועדְג
 יד ףױא סָאװ ךַאלהנבל יד ןעמּונענּפָארַא טָאה רע ןּוא
 .ןעלמעק ערעייז ןּופ רעזדלעה

 :ןענֹועדִנ ּוצ טנָאזעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּואי*
 ,ןּוז סנוז ןייד יא ןּוז ןייד יא ּוד יא ,זדנּוא רעּביא קיטלעװעג
 .ןִידִמ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןפלָאהעג זדנּוא טסָאה ּוד םורָאװ
 רעּביא ןקיטלעװעג לעװ ךיא טינ :טנָאזעג יז ּוצ ןֹועדְג טָאה
 טעװ טָאג ;ְךייַא רעּביא ןקיטלעוװעג טעװ ןּוז ןיימ טינ ןּוא ,ךייַא
 ךיא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןֹועדְג ןּוא= .ְךייַא רעּביא ןקיטלעװעג
 גנירזָאנ ַא רעכַאלטיא רימ טיג :השקּב ַא ךייַא ןּופ ןטעּב לעװ
 ,ןעגנירזָאנ ענרעדליג טַאהעג ןּבָאה יז םורָאװ .ּבױר ןייז ןּופ
 יאדװַא :טנָאזעג יז ןּבָאה*= .םילֵאעמשִי ןעועג ןענייז יז לייו
 ןּבָאה ןּוא ,ךּוט ַא טײרּפשענסױא ןּבָאה יז ןּוא .ןּבעג רימ ןלעװ
 ןוא* .ּביור ןייז ןּופ גנירזָאנ ַא רעכַאלטיא ןיהַא ןפרָאװעגנײרַא
 זיא ,ןטעּבעג טָאה רע סָאװ ןעגנירזָאנ ענרעדליג יד ןּופ גָאװ יד
 יד ץּוחַא ,דלָאנ ןלקשו טרעדנוה ןּביז ןּוא טנזיוט ןעװעג
 ףיוא סָאװ רעדיילקלפרוּפ יד ןּוא ,ןעגניריוא יד ןּוא ,ךַאלהנבל
 יד ףיוא סָאװ ךַאלטייק יד ץּוחַא ןּוא ,ןִידִמ ןּופ םיכלמ יד
 ןופרעד טָאה ןֹועְדִג ןּוא= .ןעלמעק ערעײז ןּופ רעזדלעה
 ,טָאטש ןייז ןיא טלעטשעגקעװַא םיא טָאה ןּוא ,דֹופָא ןַא טכַאמעג
 םיא ךָאנ ןעוועג טריפרַאפ ןענייז לארׂשי ץנַאג ןּוא .הֶרֹפֶע ןיא
 ַא רַאפ ויוה ןייז ןּוא ןענֹועדנ ןעװעג זיא רע ןּוא ,ןטרָאד
 .גנולכיורטש
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 ןּופ העדניק יד רַאפ ןרָאװעג קינעטרעטנוא זיא ןִידִמ ןּואי
 ןוא ;ּפָאק רעייז ןּביױהענפיוא טינ רעמ ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי
 ןופ געט יד ןיא רָאי קיצרעפ קיאּור ןעװעג זיא דנַאל סָאד
 .ןענֹועדִג

 ןּוא ;ןעננַאגעגקעװַא זיא ןשָאֹוי ןּופ ןז רעד לעַּבּורי ןּוא
 קיצעּביז טַאהעג טָאה ןֹועדְנ ןּוא* .זיוה ןייז ןיא ןסעזעג זיא רע
 ַא טַאהעג טָאה רע םורָאװ ,ךיד ןייז ןּופ סױרַא ןענייז סָאװ ןיז
 טָאה ךיוא יז ,םֶכׁש ןיא סָאװ ּבײװסּפעק ןייז ןּוא* .רעּבײװ ךס
 .ךֵלֶמיבַא ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג םיא
 רעטּוג ַא ןיא ןּברָאטשעג זיא ןשֶאֹוי ןּופ ןּוז רעד ןֹועדִנ ןּוא=
 ןייז ןּופ רבק םעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא ןּוא ,רעטלע
 .רערזעיבַא יד ןּופ הָרֹפֶע ןיא ןשֶאֹוי רעטָאפ

 ןענייז יװַא ,ןּברָאטשעג זיא ןֹועדִג יװ ,ןעװעג זיא סע ןואיי
 -לַעַּב יד ךָאנ ןרָאװעג טריפרַאּפ רעדיװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 ןואי* ..טָאנ ַא רַאפ תירּבילַעַּב טכַאמעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,רעטעג
 טָאג רעייז הוהי ןָא טכַאדעג טינ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 טנייפ ערעייז עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעוװעג ליצמ יז טָאה סָאװ
 זיוה םעד טימ דסח ןָאטעג טינ ןּבָאה יז ןּוא* .םּורַא דנּור ןּופ
 ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןטּוג םעלַא טול ,ןענֹועדְנ-לַעַּבורי ןּופ
 .לארׂשי טימ

 םֶכש ןייק ןעננַאגעג זיא ןלַעַּבּורי ןּופ ןּוז רעד ְךֵלְמיִבַא ןּואי יי
 ןּוא ,יײז ּוצ טדערעג טָאה רע ןּוא ,רעדירּב סרעטומ ןייז ּוצ

 ,רעטָאפ סרעטומ ןייז ןּופ זיוה םעד ןּופ החּפשמ רעצנַאג רעד ּוצ
 עלַא ןּופ ןרעיוא יד ןיא ,ךייא טעּב ךיא ,טדערי :ןגָאז וצ ױזַא
 ךייַא רעּביא יצ ,רעסעּב ךייַא ויא סָאװ :םכש ןּופ רענעמ
 רעדָא ,ןלַעַּבּורי ןּופ ןיז עלַא ,ןַאמ קיצעּביז ןקיטלעװעג ןלָאז
 ריא טפרַאד ךיוא ?ןַאמ ןייא ןקיטלעװעג לָאז ְךייַא רעּביא
 : .ךיא ןיּב שיילפ רעיא ןּוא ןייּב רעייַא זַא ןעקנעדעג
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 ןיא ןגעװטענייז ןּופ טדערעג רעדירּב סרעטּומ ןייז ןּבָאהי
 ,רעטרעוװ עקיזָאדיד עלַא םֶכש ןּופ רענעמ עלַא ןּופ ןרעיוא יד
 יז םורָאװ ,ןכֶלֶמיִבַא ךָאנ טניינעג ךיז טָאה ץרַאה רעייז ןּוא
 ןּבָאה יז ןּוא* .רע זיא רעדּורּב ַא רערעזדנוא :טגָאזעג ןּבָאה
 ,תירּב-לַעַּב ןּופ זיוה םעד ןּופ קיטשרעּבליז קיצעּביז ןּבעגעג םיא
 ,טייל עזיול ןּוא עקיטשינ ןעננּודעגנָא טימרעד טָאה ךֶלֶמיבַא ןּוא
 ןייז ןיא ןעמוקעג זיא רע ןּוא" .םיא ךָאנ ןעגנַאנעג ןענייז יז ןּוא
 ,רעדירּב ענייז טעגרהעג טָאה ןּוא ,הָרפֶע ןיא זיוה סרעטָאפ
 םָתֹוי רָאנ ;ןייטש ןייא ףיוא ,ןַאמ קיצעּביז ,ןלַעַּבּורי ןּופ ןיז יד
 טָאה רע לײװ ,ןּבילּבעג זיא ןלַעַּבּורי ןּופ ןּוז רעטסגניא רעד
 .ןטלַאהַאּב ךיז

 ךיז ןּבָאה אֹולְמיתיֵּב ץנַאג ןּוא םֶכׁש ןּופ רענעמ עלַא ןּוא"
 טכַאמעג ןּבָאה ןוא ,ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ,טלמַאזעגנייַא
 סָאװ ןייטשלייז םעד ןּופ םיוּבנכײא םייּב ךלמ ַא רַאפ ןכֶלְמיבַא
 ,ןעגנַאנעג זיא רע ןּוא ,ןעמָתֹוי טגָאזעגנָא ןעמ טָאה' .םָכׁש ןיא
 טָאה רע ןּוא ,םיזרג גרַאּב ץיּפש ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא
 טרעה :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,ןפורעג ןּוא לוק ןייז ןּביוהעגפיוא
 ןעגנַאגעג" :ןרעהּוצ ךייַא טעװ טָאג ןּוא ,םכש ןּופ רענעמ ,ּוצ רימ
 ןּוא ,ךיז רעּביא ךלמ ַא ןּבלַאז ּוצ רעמיוּב יד ןעגנַאנעג ןענייז
 טָאהי .זדנוא רעּביא גיניק :םיוּבטרעּבלײא םּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז
 ןיימ ןּבענפיוא ךיא לָאז :טנָאזעג יז ּוצ םיוּבטרעּבלײא רעד
 ןייג ןּוא ,טײל ןּוא טָאג דובּכ ןעמ טּוט רימ טימ סָאװ ,טייקטעפ
 םּוצ טנָאזעג רעמיוּב יד ןּבָאה" ?רעמיוּב יד רעּביא ןגיװ ךיז
 םיוּבנגיפ רעד טָאה" .זדנּוא רעּביא גיניק ,ּוד םּוק :םיוּבנגייפ
 עטוג ןיימ ןּוא טייקסיז ןיימ ןּבענפיוא ךיא לָאז :טגָאזעג יז ּוצ
 רעמיוּב יד ןּבָאה'י ?רעמיוּב יד רעּביא ןגיוו ךיז ןייג ןּוא ,טכורפ
 טָאה* .זדנוא רעּביא גיניק ,ּוד םּוק :קָאטשנײװ םּוצ טגָאזעג
 סָאװ ןייוו ןיימ ןּבעגפיוא ךיא לָאז :טגָאזעג יז ּוצ קָאטשנײװ רעד
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 ?רעמיוּב יד רעּביא ןגיוו ךיז ןייג ןּוא ,טייל ןּוא טָאג טיײרּפרעד
 רעּביא גיניק ,ּוד םּוק :ןרָאד םּוצ טגָאזעג רעמיוּב עלַא ןּבָאהי*
 ריא ּביױא :רעמיוּב יד ּוצ טגָאזעג ןרָאד רעד טָאה"* .זדנוא
 טמּוק ,ךייַא רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןּבלַאז תמא רעד ןיא ךימ טליוו
 ַא ןײגסױרַא לָאז ,טינ ּביוא ןּוא ;ןטָאש ןיימ ןיא ךייַא טציש ןּוא
 .ןֹונָבל ןּופ ןרעדעצ יד ןרעצרַאפ ןּוא ,ןרָאד םעד ןּופ רעייפ

 טימ ןּוא תמא טימ ךיז טָאה ריא ּבױא ,דנוצַא ןּוא* |
 רַאפ ןכֶלְמיבַא טכַאמעג טָאה ריא סָאװ ,ןעננַאנַאּב טײקכַאלרע
 טימ ןּוא ןלַעַּבּורי טימ סטוג ןָאטעג טָאה ריא ּביוא ןּוא ,ךלמ ַא
 טסנידרַאפ םעד טול ןָאטעג םיא טָאה ריא ּביוא ןּוא ,זיוה ןייז
 ןטלַאהעג המחלמ טָאה רעטָאּפ ןיימ םורָאװיײ-טנעה ענייז ןּופ
 ליצמ ְךייַא ןּוא ,ןּבעל ןייז ןפרָאװעגקעװַא טָאה ןּוא ,ךייַא רַאּפ
 -פיוא טנייה טייז ריא ןּוא* ;ןִידמ ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעװעג
 ענייז טעגרהעג טָאה ןּוא ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ףיוא ןענַאטשעג
 םעד ךֶלְמיִבַא טכַאמעג ןּוא ,ןייטש ןייא ףיוא ,ןַאמ קיצעּביז ,ןיז
 ,םָכש ןּופ רענעמ יד רעּביא ךלמ ַא רַאפ טסניד ןייז ןּופ ןּו
 ךיז טָאה ריא ּביױא ,זיאי*-רעדּורּב ַא רערעײַא זיא רע ליװ
 טימ ןּוא ןלַעַּבורי טימ ןעגנַאגַאּב טײקכַאלרע טימ ןּוא תמא טימ
 רע לָאז ןּוא ,ןכֶלֶמיבַא טימ ךיז טיירפ ,גָאט ןקיטנייה זיוה ןייז
 ַא ןײגסױרַא לָאז ,טינ רעּבָא ּביוא" .ךייַא טימ ןעיירפ ךיז
 -תיֵּב ןּוא םֶכש ןּופ רענעמ יד ןרעצרַאפ ןּוא ,ןכלָמיבַא ןּופ רעייפ
 ןוא םֶכׁש ןּופ רענעמ יד ןּופ רעייפ ַא ןײנסױרַא לָאז ןּוא ;אֹולָמ
 .ןכֶלֶמיבַא ןרעצרַאפ ןּוא ,אֹולְמיתיֵּב

 ןפָאלטנַא זיא רע ןּוא ;ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא םֶתֹוי ןּואי
 ןייז ןגעװ ןּופ ןסעזעג ןטרָאד זיא ןּוא ,רַאּב ןייק קעװַא זיא ןּוא
 .ןכָלֶמיִבַא רעדּורּב

 .רָאי ירד לארׂשי רעּביא טשרעהעג טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא
 ןּוא ןכֶלֶמיִבַא ןשיװצ טימעג זייּב ַא טקישעננָא טָאה טָאג רעּבָאי
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 ןּבָאה םָכש ןּופ רענעמ יד ןּוא ,םָכׁש ןּופ רענעמ יד ןשיװצ
 יד ןגעקַא טכערמּוא סָאד ידּכ-*--ןכְלֶמיִבַא ןָא טשלעפעג
 -פױרַא טּולּב רעייז ןּוא ,ןייגסיוא לָאז ןלַעַּבּורי ןּופ ןיז קיצעּביז
 ,טעגרהעג יז טָאה סָאװ ןכֶלֶמיִבַא רעדּורּב רעייז ףיוא ,ןָאטּוצ
 טנעה ענייז טקרַאטשעג ןּבָאה סָאװ םֶכש ןּופ רענעמ יד ףיוא ןּוא
 ןּבָאה םָכש ןּופ רענעמ יד ןּואיי-.רעדירּב ענייז ןעגרה ּוצ
 יז ןּוא ,גרעּב ןציּפש יד ףיוא ,םיא ףיוא רערעױל טלעטשענ
 ;געוװ ןפיוא ןעננַאגעגיײּברַאפ זיא סָאװ ןכַאלטיא טּבױרַאּב ןּבָאה
 .ןכֶלֶמיבַא ןרָאװעג טלייצרעד זיא סע ןּוא

 ענייז טימ ןעמוקעג זיא ןדָבֶע ןּופ ןּז רעד לַעַג ןּוא*
 ןּופ רענעמ יד ןּוא .םֶכׁש ןיא רעּבירַא ןענייז יז ןּוא ,רעדירּב
 -סױרַא ןענייז יז ןּואי .םיא ןיא טּבױלנעגנײַא ךיז ןּבָאה םֶכׁש
 רענטרעגנייוו ערעיײז טסּברַאהעג ןּבָאה ןּוא ,דלעפ ןיא ןעגנַאגעג
 ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ,בוט-םוָי ַא טכַאמעג ןּוא ,טרעטלעקעג ןּוא
 ןוא ,ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג ןּבָאה ןּוא ,טָאג רעייז ןּופ זיוה ןיא
 :טגָאזעג טָאה ןדֶבֶע ןּופ ןּוז רעד לַעַג ןּוא= .ןכֶלֶמיבַא ןטלָאשעג
 ?ןעניד םיא ןלָאז רימ זַא ,םָכש זיא רעו ןּוא ,ְךֶלֶמיִבַא זיא רעװ
 טניד ?רעעופיוא ןייז לּובז ןּוא ,ןלַעַּבּורי ןּופ ןּוז רעד טינ רע זיא
 סָאװרַאפ רעּבָא ;םָכש ןּופ רעטָאפ םעד רֹומח ןּופ ןשטנעמ
 קלָאפ עקיזָאדסָאד רעװ טיג יַאװלה ןּוא" ?ןעניד םיא רימ ןלָאז
 ןוא .ןכֶלֶמיִבַא טפַאשענּפָא ןיוש טלָאװ ךיא ,טנַאה ןיימ ןיא
 .סױרַא םּוק ןּוא ,ליח ןייד רעמ :ןכֶלֶמיבַא ןגָאז טזָאלעג טָאה רע

 רעטרעוו יד טרעהעג טָאה טָאטש ןּופ רַאה רעד לּובז ןּוא"'
 ןוא** .טמירגעג טָאה ןרָאצ ןייז ןּוא ,ןדֶבֶע ןּופ ןּוז םעד לג ןּופ
 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,הָמרָּת ןייק ןכְלְמיִבַא ּוצ םיחולש טקישעג טָאה רע
 ןעמּוקעג ןענייז רעדירּב ענייז ןּוא ןדֶבֶע ןּופ ןּוז רעד לעִג ,עז
 ,דנּוצַא ןּוא* .ריד ףיוא טָאטש יד יז ןצעה טָא ןּוא ,םָכׁש ןייק
 ,ריד טימ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא ּוד ,טכַאנ ייּב ףיוא ייטש
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 יד יװ ,ירפ רעד ןיא ןייז טעװ סע ןּוא* .דלעפ ןיא רעיול ןּוא
 ןָאט זָאל ַא ךיז ןּוא ,ןרעדעפ ךיד ּוטסלָאז ױזַא ,ףיוא טייג ןּוז
 םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא רע יװ טָא ןּוא ;טָאטש רעד ףיוא
 טנַאה ןייד יװ םיא ּוצ ןָאט ּוטסלָאז יװַא ,ריד ּוצ סױרַא ןעייג
 .ןענעק טעװ

 סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ךֶלֶמיִבַא ןענַאטשעגפיוא זיא:!
 ריפ ןיא םֶכש ףיוא טרעיולעג ןּבָאה יז ןּוא ,טכַאנ ייּב םיא טימ
 ,ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןדֶבֶע ןּופ ןּוז רעד לַעַג יװ ןּוא= .תונחמ
 זיא ױזַא ,רעױטטָאטש ןּופ גנַאגנייַא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא
 ןּופ ,םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא ְךֶלֶמיִבַא ןענַאטשעגפיוא
 טָאה רע ןּוא ,קלָאפ סָאד ןעורעד לַעַג טָאה= .רעױל רעד
 .גרעּב ןציּפש יד ןּופ ּפָארַא טרעדינ קלָאפ ,עז :ןלּובז ּוצ טגָאזעג
 ױזַא ּוטסעז :רעּב יד ןּופ ןטָאש םעד :טגָאזעג םיא ּוצ לּובז טָאה
 :טנָאזעג טָאה ןּוא טדערעג רעדיװ לַעַנ טָאהי .ןשטנעמ יװ
 ןייא ןּוא ,דנַאל ןּופ לּפָאנ םעד ןּופ ּפָארַא טרעדינ קלָאפ ,עז
 ּוצ לּובז טָאה"* .םיִנְנֹועְמְדֹולֲא ןּופ געװ םעד ןּופ טמּוק הנחמ
 :טנָאזעג טסָאה ּוד ןעװ ליומ ןייד זיא ּוװַא טנייה :טנָאזעג םיא
 סָאד טינ סָאד זיא ?ןעניד םיא ןלָאז רימ זַא ,ךֶלֶמיִבַא זיא רעװ
 ,דנּוצַא סױרַא הּברדַא יג ?טכַארַאפ סע טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ
 .םיא ןגעקַא המחלמ טלַאה ןּוא

 ןּופ רענעמ יד רַאפ סיױרַאפ ןעגנַאגעגסױרַא לַעַג זיא*
 ןוא* .ןכֶלֶמיבַא ןגעקַא ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא ,םָכש
 ;ןפָאלטנַא םיא ןּופ זיא רע ןּוא ,טנָאיעגכָאנ םיא טָאה ךֶלֶמיִּבַא
 ןּופ גנַאננייַא םּוצ זיּב ענעגָאלשרעד ליפ ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא
 .רעיוט

 טָאה לּובז ןּוא ;הָמּורַא ןיא ןּבילּבעג זיא ךֵלֶמיִבַא ןּואי
 .םָכש ןיא ןציז ןּופ רעדירּב ענייז ןּוא ןלַעַג ןּבירטרַאּפ

 -סורַא קלָאפ סָאד זיא ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןוא=
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 טָאה= .ןכָלֶמיבַא טנָאזעננָא טָאה עמ ןּוא ,דלעפ ןיא ןעגנַאגעג
 :תונחמ יירד ןיא טלײטעצ יז טָאה ןּוא ,קלָאפ סָאד ןעמונעג רע
 טשרע ,ןעורעד רע טָאה .דלעפ ןיא טרעיולעג טָאה רע ןּוא
 ןענַאטשענפיוא זיא רע ןּוא ,טָאטש ןּופ סױרַא טייג קלָאפ סָאד
 תונחמ יד ןּוא ְךֵלֶמיִבַא ןּוא** .ןגָאלשעג יז טָאה ןּוא ,ייז ףיוא
 טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה םיא טימ סָאװ
 ךיז ןּבָאה תונחמ יײװצ יד ןּוא ;רעױטטָאטש ןּופ גנַאננייַא םייּב
 .ןגָאלשעג ייז ןּבָאה ןּוא ,דלעפ ןיא סָאװ עלַא ףיוא ןָאטעג זָאל ַא
 / םענעי טָאטש רעד ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ךֶלֶמיבַא ןּוא
 - סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא ,טָאטש יד ןעגנּוװצַאּב טָאה ןּוא ,גָאט ןצנַאנ
 ,טָאטשיד ןפרָאװעגנייַא טָאה רע ןּוא ;טעגרהעג רע טָאה ריא ןיא
 | .ץלַאז טימ טייזרַאפ יז טָאה ןּוא

 יז ןּוא ,םָכׁשילַדְנִמ ןּופ רענעמ עלַא טרעהרעד ןּבָאה**
 .תירּב-לַא ןּופ זיוה םעד ןּופ םערוט ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז
 -לֵדנִמ ןּופ רענעמ עלַא זַא ,ןכֶלֶמיבַא ןרָאװעג טנָאזעגנָא זיאפ
 -פױרַא זיא ךֶלֶמיִבַא ןּוא= .ןּבילקענפיונוצ ךיז ןּבָאה םֶכׁש
 סָאװ קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא רע ,ןֹומלַצ גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעג
 ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא קַאה ַא ןעמונעג טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא ,םיא טימ
 ןעמונעג םיא טָאה ןּוא ,רעמיוּב יד ןּופ גײװצ ַא טקַאהעגּפָא טָאה
 םעד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ;לסקַא ןייז ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא
 ,טלייא ,ןָאט ךימ ןעזעג טָאה ריא סָאװ :םיא טימ סָאװ קלָאפ
 טקַאהעוּפָא קלָאפ עצנַאנ סָאד ךיוא טָאה* .ךיא יװ ױזַא טּוט
 ,ןכֶלֶמיבַא ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ,גײװצ ןייז רעכַאלטיא
 ףיוא ןדנּוצעגנָא ןּוא ,םערּוט םעד םּורַא טגײלעגנָא סע ןּבָאה ןּוא
 -לַדֹנִמ ןּופ ןשטנעמ עלַא ךיוא ןּוא ;רעיײּפ ןיא םערּוט םעד יז
 .ןעיורפ ןּוא רענעמ טנזיוט םּורַא ,ןעמּוקעגמּוא ןענייז םָכׁש

 טָאה רע ןּוא ,ץֵבָּת ןייק ןעגנַאגעג זיא ךֶלֶמיִבַא ןּוא*
 ַא רעּבָא* .ןעננּוװצַאּב יז טָאה ןּוא ,ץֵבֵּת ףיוא טרעגעלעג
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 ןיהַא ןענייז ,טָאטש ןטימ ןיא ןעװעג זיא םערוט רעקרַאטש
 ,טָאטש ןּופ ןשטנעמ עלַא ,ןעיורפ ןּוא רענעמ עלַא ןפָאלטנַא
 ןפיוא ןעננַאגעגפױרַא ןענייז ןּוא ,ןסָאלשעגניַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 ןּוא ,םערוט ןזיּב ןעמּוקעגּוצ ךֶלֶמיבַא זיא* .םערּוט ןּופ ךַאד
 ןויּב טנענעג טָאה רע ןּוא ,םיא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה
 טָאה* .רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ּוצ םיא ידּכ ,םערוט ןּופ גנַאגנייַא
 סכֶלֶמיִבַא ףיוא ןייטשלימ ןטשרעּביוא ןַא ןפרָאװענּפָארַא יורפ ַא
 ףיוא רע טָאה** .ןּברַאש םעד ןכָארּבעצ םיא טָאה ןּוא ,ּפָאק
 םיא ּוצ טָאה ןּוא ,רעגערטנּפַאװ ןייז ,גנוי םעד ןפּורעגּוצ ךיג
 טינ לָאז עמ ידּכ ,ךימ טיט ןּוא ,דרעווש ןייד סױרַא יצ ;טנָאזעג
 גנּוי ןייז םיא טָאה .טעגרהעג םיא טָאה יורפ ַא :רימ ףיוא ןגָאז
 .ןּברָאטשג זיא רע ןּוא ,ןכָאטשרעד

 ,טיוט זיא ְךֶלֶמיִבַא זַא לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןעזעג ןּבָאהי
 . .םיה ןייז ןיא רעכַאלטיא ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז יז ןּוא

 סָאװ ןכֶלֶמיבַא ןּופ זייּב סָאד טרעקעגמּוא טָאג טָאה יװוַא*
 קיצעּב ענייז ןעגרה ּוצ ,רעטָאפ ןייז ןגעקַא ןָאטעג טָאה רע
 טָאה םֶכש ןּופ ןשטנעמ יד ןּופ זייּב עצנַאג סָאד ןּוא* .רעדירּב
 יד ןעמּוקעגנָא זיא יז ןּוא ,ּפָאק רעייז ףיוא טרעקענמּוא טָאג
 .ןלֵעַּבּורי ןּופ ןּוז םעד םֶתֹוי ןּופ הללק

 לארׂשי ןפלעה ּוצ ןענַאטשענפיוא זיא ןכְלֶמיבַא ךָאנ ןּוא! 'י
 ;רָכָׂשׂשִי ןּופ ןַאמ ַא ,ןֹודֹוד ןּופ ןּוז םעד הָאּוּפ ןּופ ןּוז רעד עֶלֹוּת

 ןוא .םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא רימָש ןיא ןסעזעג זיא רע ןּוא
 זיא רע ןּוא .רָאי קיצנַאװצ ןּוא יירד לארׂשי טּפשמעג טָאה רע
 .רימָש ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג

 ןּוא ;רעדִעלִג רעד ריאְי ןענַאטשעגפיוא זיא םיא ךָאנ ןּואי
 רע ןּוא* .רָאי קיצנַאװצ ןּוא ײװצ לארׂשי טּפשמעג טָאה רע
 עגנוי קיסיירד ףיוא ןטירעג ןענייז סָאװ ןיז קיסיירד טַאהעג טָאה
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 יז טפּור עמ ;"טעטש קיסיירד טַאהעג ןּבָאה יז ןּוא ,"ןעלזייא
 .דָעֹלִג דנַאל ןיא סָאװ יד ;גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב -ריאָי-תֹווַח
 ,ןֹומק ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ריאָי ןּואי

 זיא סָאװ ןָאטעג רעדיװ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי
 -לַעַּב יד טנידעג ןּבָאה יז ןּוא ,טָאנ ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש
 רעטעג יד ןּוא ,םָרַא ןּופ רעטעג יד ןּוא ,תֹורָּתשַע יד ןּוא ,רעטעג
 רעדניק יד ןּופ רעטעג יד ןּוא ,בָאֹומ ןּופ רעטעג יד ןּוא ,ןֹודיִצ ןּופ
 ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ רעטעג יד ןּוא ,ןֹומַע ןּופ
 טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּואי .טנידעג טינ םיא ןּבָאה ןּוא ,הוהי
 ןיא טרעפטנעעגרעּביא יז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ףיוא טמירנעג
 רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד
 ןופ רעדניק יד טקירדענ ןּוא טנָאלּפעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןֹומַע ןּופ
 ןופ רעדניק עלַא ,ױזַאז רָאי ןצכַא ;רָאי םענעי ןיא לארׂשי
 סָאװ ירֹומֶא ןּופ דנַאל ןיא ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ לארׂשי
 ןעגנַאגעגרעּבירַא ןעניײז ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא" .דָעלִג ןיא
 ,ןימינּב ףיוא ןּוא ,הדּוהי ףיוא ךיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ ןדרי םעד
 .טקירדענוצ רעייז טָאה ןלארׂשי ןּוא ,םירפא ןּופ זיוה ןפיוא ןּוא
 ּוצ ױזַא ,טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא"
 ןזָאלרַאפ ןּבָאה רימ סָאװ ,ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רימ :ןגָאז
 טגָאזעג טָאג טָאה*" .רעטעג-לַעַּב יד טנידעג ןּוא טָאג רעזדנּוא
 ןופ ץפלָאהעגו טינ ְךייַא ךיא ּבָאה :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ
 יד ןּופ ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ,ירֹומֶא ןּופ ןּוא ,םִיַרצִמ
 ךייַא ןּבָאה ,ןֹועָמ ןּוא ,קלמַע ןּוא ,םיִנֹודיצ יד ךיוא:י ?םיּתשִלּפ
 ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ּוצ ןעירשעג טָאה ריא ןּוא ,טקירדעג
 ,ןזָאלרַאפ ךימ טָאה ריא רעּבָא* .טנַאה רעייז ןּופ ןפלָאהעג
 ךייַא ךיא לעװ םורד .רעטעג עדמערפ טנידעג טָאה ריא ןּוא
 ריא סָאװ רעטעג יד ּוצ טירש ןּוא טיג'י .ןפלעה טינ רעמ

 .רעפרעד סריאָי ב .םיִרָיֲע-םיִרְיֵע :ליּפשטרָאװ א
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 טייצ רעד ןיא ןפלעה ְךייַא יז ןלָאז ;טלײװרעדסױא יז טָאה
 .טיונ רעייַא ןּופ

 ןּבָאה רימ :טָאג ּוצ טגָאזעג לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה'*
 ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ ץלַא יו יװַא זדנּוא ּוצ ּוד ּוט ;טקידניזעג
 .נָאט ןקיטנייה ליצמ טרָאפ זדנּוא יז רָאנ ,ןגיױא

 ןשיוװצ ןּופ רעטעג עדמערפ יד ןָאטענּפָא ןּבָאה יז ןּואי*
 ןעװעג טמעלקַאּב זיא לעז ןייז ןּוא ;הוהי טנידעג ןּבָאה ןּוא ,ךיז
 .לארׂשי ןּופ שינרעטַאמ רעד ןגעוו ןּופ

 ןּוא ,טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּואיי
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;דָצלִג ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה
 טָאה= .הָּפצִמ ןיא טרענַאלעג ןּבָאה ןּוא ןּבילקעגפיוא ךיז
 :ןרעדנַא םּוצ רענייא ,דָעלִג ןּופ ןרַאה יד ,קלָאפ סָאד טנָאזעג
 ןגעקַא ןטלַאה המחלמ ןּבײהנָא ליװ סָאװ ןַאמ רעד זיא רעװ
 עלַא רעּביא טּפױה ַא רַאפ ןרעװ לָאז רע ?ןֹומַע ןּופ רעדניק יד
 -  .דָצֹלִג ןּופ רעניֹוװַאּב

 ,רוּביג רעשידלעה ַא ןעװעג זיא רעֶדֶעלִג רעד חֶּתְפִי ןּואי אי
 טָאה דָעלִג ןּוא ;הנֹוז ַא יורפ ַא ןּופ ןּוז רעד ןעװעג זיא רע ןּוא

 ןּוא ,ןיז ןרָאּבעג םיא טָאה ּביײװ סדֶעלְנ ןּואי .ןחָּתפִי ןרָאּבעג
 "סורַא ןּבָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג סיורג ןענייז ּבײװ רעד ןּופ ןיז יד
 ןעשרי טינ טסעװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןחָּתפִי ןּבירטעג
 ןַא ןּופ ןּוז רעד טסיּב ּוד םורָאװ ,זיוה סרעטָאפ רעזדנּוא ןיא
 טָאה ןּוא ,רעדירּב ענייז ןּופ ןפָאלטנַא חָּתפִי זיא* .יורפ רעדנַא
 ןּבילקענפיוא ךיז ןּבָאה סע ןּוא ,בֹוט דנַאל ןיא טצעוַאּב ךיז
 טימ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז ןּוא ,טייל עקיטשינ ןחָּתפִי םּורַא
 .םיא

 ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ,םּורַא געט ןיא ןעוועג זיא סע ןּואּי
 ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןעוו ,זיא* .לארׂשי טימ ןטלַאהעג המחלמ
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 יד ןעננַאגעג ןענייז יװַא ,לארׂשי טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה
 יז ןּוא" .בֹוט דנַאל ןּופ ןחָּתפִי ןעגנערּב ּוצ דָעלִנ ןּופ עטסטלע
 ,רעריפ ַא רַאפ ןייז ודנוא טסעוו ןּוא םּוק :ןחָּתפִי ּוצ טנָאזעג ןּבָאה
 - טָאהי .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןגעקַא ןטלַאה המחלמ ןלעו רימ ןּוא
 ךָאד טָאה ריא :דָעֹלִג ןּופ עטסטלע יד ּוצ טגָאזעג חֶּתְפִי
 ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ןּופ ןּבירטרַאּפ ךימ ןּוא ,טַאהעג טנייפ ךימ
 טָאה ךייַא ןעוװ דנּוצַא רימ ּוצ ןעמוקעג ריא טייז סָאװרַאפ טנייה
 :ןחָּתפִי ּוצ טגָאזעג דָעֹלִנ ןּופ עטסטלע יד ןּבָאהי ?טקירדענוצ
 טסלָאז ּוד זַא ,דנּוצַא ריד ּוצ טרעקעגמוא ךיז רימ ןּבָאה םּורד
 ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד טימ ןטלַאה המחלמ ןּוא ,ודנוא טימ ןייג
 ןופ רעניֹוװַאּב עלַא רעּביא טּפױה ַא רַאפ ודנּוא ייּב ןרעוו ןּוא
 ּביוא :דָעלִג ןּופ עטסטלע יד ּוצ טנָאועג חָּתִפִי טָאה' .דָעֹלִג
 ןופ רעדניק יד טימ ןטלַאה וצ המחלמ ,םּוא ךימ טרעק ריא
 ןּביילּב ךיא לָאז ,רימ ּוצ ןּבעגרעּביא יז טעװ טָאג ןּוא ,ןֹומַע
 טנָאזעג דָעֹלִג ןופ עטסטלע יד ןּבָאה" .טּפױה ַא רַאפ ךייַא ייּב
 רימ בוא ,זדנוא ןשיװצ רערעהוצ ַא ןייז לָאז טָאג :ןחָּתפִי ּוצ
 יד טימ ןעננַאגעג חָּתְפִי זיא'* !טרָאװ ןייד יװ ױזַא ןָאט טינ ןלעװ
 רַאפ טכַאמעג םיא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,דָעֹלִג ןּופ עטסטלע
 / טָאה חָּתְפִי ןוא .ײז רעּביא רעריפ ַא רַאפ ןּוא טּפיױה ַא
 .הָּפצִמ ןיא טָאג רַאפ דיר ענייז עלַא טדערעג

 יד ןּופ ךלמ םעד ּוצ םיחולש טקישעג טָאה חָּתְפִי ןּואי*
 ּוד סָאװ ,רימ ּוצ ּוטסָאה סָאװ :ןגָאז וצ יױזַא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק
 ?דנַאל ןיימ ףיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ רימ ּוצ ןעמּוקעג טסיּב
 סחָּתפִי ּוצ טגָאזעג ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ךלמ רעד טָאהי*
 זיא רע ןעװ ,דנַאל ןיימ ןעמּונעגּוצ טָאה לארׂשי לײװ :םיחּולש
 ןזיּב ןּוא קֹוּבַי ןויּב ןּוא ןֹונרַא ןּופ ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא
 | .דירפ ןיא םּוא יייז רעֶק דנּוצַא ןּוא .ןדרַי

 יד ןּופ ךלמ םעד ּוצ םיחולש טקישעג רעדיװ חָּתִפִי טָאה'*
 .טעטש ענעמונעגקעװַא יד א
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 טגָאזעג טָאה ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּואי* ,ןֹומַע ןּופ רעדניק
 רעדָא ,בָאֹומ ןּופ דנַאל סָאד ןעמּונעגּוצ טינ טָאה לארׂשי :חָּתּכִי
 ןענייז יז זַא טרעיינ= .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ דנַאל סָאד
 ןכרוד ןעגנַאגעג זיא לארׂשי ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא
 לארׂשי טָאהי ,ׁשֵדְק ןייק ןעמּוקעגנָא זיא ןּוא ,ףּוסדםי ןויּב רּבדמ
 ,ךימָאל :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םֹודָא ןּופ ךלמ םעד ּוצ םיחּולש טקישעג
 ןּופ ךלמ רעד רעּבָא .דנַאל ןייד ךרּוד ןייגכרּוד ,ךיד טעּב ךיא
 בָאֹומ ןּופ ךלמ םעד ּוצ ךיוא ןּוא .טרעהענּוצ טינ טָאה םֹודָא
 לארׂשי ןּוא ;טקיליװעגנײַא טינ טָאה רע רעּבָא ,טקישעג רע טָאה
 ,רּבדמ ןכרּוד ןעננַאגעג זיא רע ןּוא* .ׁשֵדק ןיא ןּבילּבעג זיא
 ןּוא ,בָאֹומ דנַאל םּורַא ןּוא ,םֹודֶא דנַאל םּורַא ןגיוצעג טָאה ןּוא
 ןּבָאה יז ןּוא .בָאֹומ דנַאל ןּופ טייז-חרומ ןּופ ןעמּוקעג זיא רע
 םעד ןיא ןעמוקעג טינ ןענייז ןּוא ,ןֹונרַא טייז רענעי ףיוא טּורעג
 .בָאֹומ ןּופ קרַאמעג רעד זיא ןֹונרַא םורָאװ ,בָאֹומ ןּופ קרַאמעג
 ןּופ ךלמ םעד ןֹוחיס ּוצ םיחולש טקישעג טָאה לארׂשי ןּוא"
 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה לארׂשי ןּוא ,ןֹוּבשֶח ןּופ ךלמ םעד ,ירֹומָא
 ןיימ ּוצ דנַאל ןייד ךרּוד ןייגכרּוד ,ךיד טעּב ךיא ,זדנּוא זָאל
 ןיינוצכרוד לארׂשי טיורטעג טינ טָאה ןֹוחיס רעּבָא* .טרָא
 ץנַאג ןייז טלמַאזעננייַא טָאה ןוחיס ןּוא ,קרַאמעג ןייז ךרּוד
 המחלמ טָאה רע ןּוא ,הָצהַי ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה יז ןּוא ,קלָאפ
 טָאה לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי ןּוא** .לארׂשי טימ ןטלַאהעג
 ,לארׂשי ןּופ טנַאה רעד ןיא קלָאפ ץנַאג ןייז ןּוא ןענֹוחיס ןּבעגעג
 סָאד ןעמּונעגנייַא טָאה לארׂשי ןּוא ,ןגָאלשעג יז ןּבָאה יז ןּוא
 ןוא* .דנַאל םענעי ןּופ רעניֹוװַאּב םעד ,ירֹומָא ןּופ דנַאל עצנַאג
 ןֹונרַא ןּופ ,ירֹומָא ןּופ קרַאמעג ןצנַאג םעד ןעמּונעננייַא ןּבָאה יז
 הוהי ,דנּוצַא ןּוא* .ןדרי ןויּב ןּוא רּבדמ ןּופ ןּוא ,קֹוּבַי ןזיּב ןּוא
 ןייז רַאפ ןּופ ירֹומָא םעד ןּבירטרַאפ טָאה לארׂשי ןּופ טָאג רעד
 טינ וטסעשר** ?ןעשרי םיא טסליװ ּוד ןּוא ,לארׂשי קלָאפ
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 סָאװ עלַא ןּוא ?ןעשרי ּוצ ריד טינ טָאג ןייד ׁשֹומּכ סָאװ סָאד
 ןלעװ יז ,זדנּוא רַאּפ ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה טָאג רעודנּוא הוהי
 ןּופ רעסעּב סעּפע ןעד ּוד טסיּב ,דנּוצַא ןּוא* .ןעשרַי רימ
 ןעד רע טָאה ?בָאֹומ ןּופ ךלמ םעד ,ןרֹוּפִצ ןּופ ןּוז םעד קָלָּב
 יז ףיוא המחלמ רע טָאה יצ ?לארׂשי טימ ןטירטשעג ןטיירטש
 ןיא ןּוא ןֹוּבשֶח ןיא ןסעזעג זיא לארׂשי זַאי* ?ןטלַאהעג המחלמ
 -רעטכעט עריא ןיא ןּוא רֹועְרַע ןיא ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא
 ירד ,ןֹונרַא ןּופ ןטייז יד ייּב סָאװ טעטש עלַא ןיא ןּוא ,טעטש
 ןיא ןעמּונענּפָא טינ יז ריא טָאה סָאװרַאפ ָאט ,רָאי טרעדנּוה
 וד ןּוא ,טקידניזעג טינ ריד ןגעקַא ךָאד ךיא ּבָאה* ?טיײצ רענעי
 טָאג לָאז .רימ ףיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ ,זייּב רימ טימ טסּוט
 ןּוא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ טנייה ןטּפשמ רעטּפשמ רעד
 .ןֹוּמַע ןּופ רעדניק יד ןשיװצ

 ּוצ טינ טָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ךלמ רעד רעּבָא*
 םיא ּוצ טָאה רע סָאװ ,ןחָּתפִי ןּופ רעטרעװ יד ּוצ טרעהעג
  ןּוא ,ןחָּתפִי ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ טסייג ַא ןּוא* .טקישעג
 -הֵּפצִמ ןעגנַאגעגכרּוד ןּוא ,השנמ ןּוא דֶעלִנ ןעגנַאנעגכרּוד זיא רע
 ןופ רעדניק יד ּוצ רעּבירַא רע זיא דָעלִג-הַּפצִמ ןּופ ןּוא ,דֶעלִג
 .ןֹומַע

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ ןָאטעג רדנ ַא טָאה חָּתְפִי ןּוא*
 ,טנַאה ןיימ ןיא ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּבעג ּוטסעװ ןּבעג בוא
 ןיימ ןּופ ןריט יד ןּופ ןײגסױרַא טעװ סָאװ רעײנסױרַא רעד ,זיא**
 רעדניק יד ןּופ םולשּב םּוא ךיז רעק ךיא ןעוו ,ןגעקטנַא רימ זיוה
 ןעגנערּבּפיוא םיא לעװ ךיא ןּוא ,טָאג ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןֹומַע ןּופ
 .רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ

 :ומחלמ ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ּוצ רעּבירַא זיא חֶּתְפִי ןּואיי
 ןוא* .טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג יז טָאה טָאג ןּוא ,ייז טימ ןטלַאה ּוצ
 ,תינֵמ ןייק טסמּוק ּוד זיּב ןּוא רֵעֹורֵע ןּופ ןגָאלשעג יז טָאה רע
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 :קַאלש ןסיורג ַא רעייז ,םִימָרּכ-לַבָא זיּב ןּוא ,טעטש קיצנַאװצ
 יד רַאפ ןרָאװעג קינעטרעטנוא ןענייז ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּוא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק

 טשרע ,זיוה ןייז ּוצ הָּפצִמ ןייק ןעמּוקעגנָא זיא חֶּתפִי יו ןּוא**
 ;ץנעט טימ ןּוא ןקיוּפ טימ ןנעקטנַא םיא סױרַא טייג רעטכָאט ןייז
 ריא ץּוחַא טָאה רע ,עקיצנייאנייא ןַא זיולּב ןעוועג זיא יז ןּוא
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא= .רעטכָאט ןייק ןּוא ןּוז ןייק טַאהעג טינ
 ,רעדיײלק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא ,ןעזרעד יז טָאה רע יװ
 ּוטסָאה ןגױּבעגרעדינַא ןנייּב ,רעטכָאט ןיימ יו :טגָאזעג טָאה ןּוא
 םורָאװ ;ןרָאװעג רעקילנמּוארַאפ עניימ ןּופ טסיּב ּוד ןּוא ,ךימ
 .ןעיצקירּוצ טינ ןעק ןּוא ,טָאג ּוצ ליומ ןיימ טנפעעג ּבָאה ךיא
 ןייד טנפעעג טסָאה ,רעניימ רעטָאפ :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה*
 ,ליומ ןייד ןּופ סױרַא זיא סע יװ ױזַא ,רימ ּוצ ּוט ;טָאג ּוצ ליומ
 ןָא ,טנייפ ענייד ןָא המקנ ַא ןּבענעג ריד טָאה טָאג זַא םעדכָאנ
 :רעטָאפ ריא ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּואי .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד
 ייוװצ ףיוא ּפָא ךימ זָאל :ךַאז עקיזָאדיד ןרעװ ןָאטעג רימ לָאז
 ןוא ,גרעּב יד ףיוא ןרעדינ לעװ ןּוא ןייג לעװ ךיא ןּוא ,םישדח
 .סעטרבח עניימ ןּוא ךיא ,טפַאשיורפננוי ןיימ ףיוא ןענײװ לעװ
 יװצ ףיוא טקישעגקעװַא יז טָאה רע ןּוא .ײג :טגָאזעג רע טָאה*
 טָאה יז ןּוא ,סעטרבח עריא ןּוא יז ,ןעגנַאגעג זיא יז ןּוא .םישדח
 זיא סע ןּוא* .גרעּב יד ףיוא ,טפַאשיורפננוי ריא ףיוא טנַײװעג
 ריא ּוצ טרעקעגמּוא ךיז יז טָאה ,םישדח ייווצ ןּופ ףוָס םּוצ ןעוװעג
 ַא טָאה רע סָאװ רדנ ןייז ריא ּוצ ןָאטעג טָאה רע ןּוא ,רעטָאפ
 .טסּוװעג טינ ןַאמ ןייק ןּופ טָאה יז ןּוא .ןָאטעג רדנ

 רָאי ּוצ רָאי ןּופ** :לארשי ןיא גהנמ ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא
 ןּופ רעטכָאט רעד ףיוא ןגָאלק לארׂשי ןּופ רעטכעט יד ןעייז
 .רָאי ןיא געט ריפ רעדֶעלִג םעד חֶּתפַי
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 יז ןּוא ,טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה םירפא ןּופ רענעמ יד ןּואי בי
 - -רַאפ :ןחָּתפִי ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןופצ ןייק רעּבירַא ןענייז

 רעדניק יד טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ ןעגנַאגעגרעּבירַא ּוטסיּב סָאװ
 ןייד ?ריד טימ ןייג ּוצ ןפּורעג טינ ּוטסָאה זדנוא ןּוא ,ןֹומַע ןּופ
 טָאהי .רעייפ ןיא ריד רעּביא ןענערּברַאפ רימ ןלעװ זיוה
 ןּוא ךיא ,ןעװעג ךיא ןיּב טיירטש סיורג ןיא :טגָאזעג יז ּוצ חָּתפִי
 ,ןפורעג ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד טימ ,קלָאפ ןיימ
 ךיא ּבָאה" .טנַאה רעייז ןּופ ןפלָאהעג טינ ךימ טָאה ריא ןּוא
 ןיא ןּבעל ןיימ ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּוא ,טינ טפלעה ריא וַא ןעזעג
 טָאג ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ּוצ רעּבירַא ןיּב ןּוא ,טנַאה ןיימ
 -פורַא ריא טייז סָאװרַאפ ןּוא ;טנַאה ןיימ ןיא ןּבעגעג יז טָאה
 ?רימ טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ גָאט ןקיטנייה רימ ּוצ ןעמוקעג

 ןּוא ,דָעלִג ןּופ רענעמ עלַא טלמַאזעגנייַא טָאה חָּתְפִי ןּואי
 דָעלִג ןּופ רענעמ יד ןּוא ,םירפא טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה
 ןופ ןפרוװסיוא :טגָאזעג ןּבָאה יז לײװ ,םירפא ןגָאלשעג ןּבָאה
 ןוא* .השנמ ןשיװצ ,םירפא ןשיװצ ,דֶעֹלִג ,ריא טייז םירפא
 ,םירפא רַאפ ןדרַי ןּופ ןרָאפרעּביא יד טּפַאכרַאפ טָאה דָעלִנ
 :טגָאזעג טָאה םירפא ןּופ רענענּורטנַא ןַא זַא ,ןעוװעג זיא סע ןּוא
 םיא ּוצ דָעלְג ןּופ רענעמ יד ןּבָאה יױזַא ,ןײגרעּבירַא ליװ ךיא
 ,ןיינ :טגָאזעג טָאה רע זַא ןּוא ?רעמִיַרּפא ןַא ּוטסיּב :טגָאזעג
 טָאה רע זַא ןּוא ,"תֶלֹוּבִׁש טשרָאקַא גָאז :טנָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה"
 ,קיטכיר ןדערסױרַא טנעקעג טינ טָאה רע לײװ ,תֶלֹוּבִס טנָאזעג
 -רעּביא יד ייּב ןטכָאשעג םיא ןּוא ןעמּונעגנָא םיא יז ןּבָאה יױװַא
 ןופ טייצ רענעי ןיא ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא .ןדרַי ןּופ ןרָאפ
 .טנויוט קיצרעפ ןּוא ײװצ םירפא

 חָּתפִי ןּוא .רָאי סקעז לארׂשי טּפשמעג טָאה חָּתפִי ןּואי
 ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא רעדֶעלְג רעד
 .דָעלִג ןּופ טעטש יד זןּופ רענייאנ

 ,םָאירטש *
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 .םָחָליתיֵּב ןּופ ןֶצבִא לארׂשי טּפשמעג טָאה םיא ךָאנ ןּוא*
 טָאה רעטכעט קיסיירד ןּוא ;ןיז קיסיירד טַאהעג טָאה רע ןּואי
 ןעמּונעגנײרַא רע טָאה רעטכעט קיסיירד ןּוא ,ןּבעגעגסױא רע
 ןּביז לארׂשי טּפשמעג טָאה רע ןּוא .ןסיורעד ןּופ ןיז ענייז רַאפ
 ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ןָצבִא ןּוא" .רָאי
 .םָחָליִתיִּב ןיא

 .רענּולּובז רעד ןֹוליֵא לארׂשי טּפשמעג טָאה םיא ךָאנ ןּוא;י
 רעד ןֹוליִא ןּוא .רָאי ןעצ לארׂשי טּפשמענ טָאה רע ןּוא
 ןֹולָיַא ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא רענּולּובז
 .ןּולּובז דנַאל ןיא

 ןּופ ןּוז רעד ןֹודבַע לארׂשי טּפשמעג טָאה םיא ךָאנ ןּוא*
 ןּוא ןיז קיצרעפ טַאהעג טָאה רע ןּוא* .ןֹותָערִּפ ןּופ ןלִלַה
 עננוי קיצעּבױ ףיוא ןטירעג ןענייז סָאװ ,ךַאלקינײא קיסיירד
 ןֹודבַע ןּוא;* .רָאי טכַא לארׂשי טּפשמעג טָאה רע ןּוא .ןעלזייא
 ןּבָארגַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא ןֹותָערַּפ ןּופ ןלַלִה ןּופ ןּוז רעד
 .קֵלָמַע ןּופ גרַאּב ןפיוא ,םירפא דנַאל ןיא ןֹותָערְּפ ןיא ןרָאװעג

 ויא סָאװ ןָאטעג רעדיװ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי ןֹי
 רעד ןיא ןּבעגעגײז טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש

 .רָאי קיצרעפ םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה
 ןּופ החּפשמ רעד ןּופ ,הָערָצ ןּופ ןַאמ ַא ןעוװעג זיא סע ןּואי

 ןַא ןעװעג זיא ּבײװ ןייז ןּוא ;חֹונמ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןֶד
 ךיז טָאג ןּופ ךאלמ ַא טָאהי .ןרָאּבעג טינ טָאה ןּוא ,הרקע
 טסיּב ּוד ,רָאנ עז :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה ןּוא ,יורפ רעד ּוצ ןזיווַאּב
 קידעגָארט טסעװ רעּבָא ;ןרָאּבעג טינ טסָאה ןּוא ,הרקצ ןַא
 ,טשרָאקַא ךיז טיה ,דנּוצַא ןּוא* .ןּוז ַא ןרעּבעג טסעװו ןּוא ,ןרעװ
 טינ ןּוא ,קנַארטעג קרַאטש רעדָא ןיײװ ןעקנירט טינ טסלָאז ןּוא
 ןּוא ,קידעגָארט טסרעװ ּוד ,עז םורָאװ" .סניירמּוא ןייק ןסע
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 ףיוא ןײגפױרַא טינ לָאז רעסעמרעש ַא ןּוא ;ןּוז ַא טסרעּבעג
 -רעטּומ ןּופ ןייז לגניא רעד לָאז טָאג ןּופ ריונ ַא םורָאװ ,ּפָאק ןייז
 טנַאה רעד ןּופ לאְרׂשי ןפלעה ןּבײהנָא טעװ רע ןּוא ;ןָא ּבײל
 .םיּתשלּפ יד ןּופ

 ,ןַאמ ריא ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג זיא יורפ יד ןּוא
 ןייז ןּוא ,רימ ּוצ ןעמּוקעג זיא ןַאמ רעכַאלטעג ַא :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ,טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןּופ ןעזסיוא סָאד יװ ױזַא ןעװעג זיא ןעזסיוא
 רע ןענַאװ ןּופ טגערפעג םיא ּבָאה ךיא טינ ןּוא ;רעײז קידארֹומ
 טָאה רע רעּבָאי .ןעמָאנ ןייז טגָאזעג רימ טָאה רע טינ ןּוא ,זיא
 ַא טסרעּבעג ןּוא ,קידעגָארט טסרעװ ּוד ,עז :טגָאזעג רימ ּוצ
 קרַאטש רעדָא ןײװ ןעקנירט טינ ּוטסלָאז ,דנּוצַא ןּוא ;ןּוז
 טָאג ןּופ ריזנ ַא םורָאװ ,טייקניירמּוא ןייק ןסע טינ ןּוא ,קנַארטעג
 ןייז ןּופ גָאט םעד ויּב ןָא ּביילרעטּומ ןּופ ןייז לגניא רעד לָאז
 .טיוט

 ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ ןעוועג ללּפתמ חֹונָמ טָאהי
 טסָאה ּוד סָאװ ,ןַאמ רעכַאלטעג רעד לָאז ,טָאג ,ךיד טעּב
 רימ סָאװ ןענרעל זדנּוא ןּוא ,זדנּוא ּוצ ןעמּוק רעדיוװ ,טקישענ
 .ןרעװ ןרָאּבעג טעװ סָאװ לגניא םעד ּוצ ןָאט ןלָאז

 רעד ןּוא ,ןחֹונָמ ןּופ לוָק םעד ּוצ טרעהענוצ טָאה טָאג ןוא
 זיא יז ןעוװ ,יורפ רעד ּוצ ןעמּוקעג רעדיװ זיא טָאג ןּופ ךאלמ
 .ריא ןּבעל ןעװעג טינ זיא ןַאמ ריא חֹונָמ ןּוא ;דלעפ ןיא ןסעזעג
 טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןפָאלעג זיא ןּוא טליײַאעג יורפ יד טָאהי*
 רימ ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה ןָא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןַאמ ריא
 חֹונָמ זיא** .גָאט םענעי ןיא רימ ּוצ ןעמּוקענ זיא סָאװ ןַאמ רעד
 זיא רע ןּוא ,ּבײװ ןייז ךָאנ ןעננַאנעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא
 רעד ּוד טסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןַאמ םעד ּוצ ןעמּוקעג
 .ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?יורפ רעד ּוצ טדערעג טָאה סָאװ ןַאמ
 סָאװ ,ןעמּוקנָא טעװ טרָאװ ןייד זַא דנּוצַא :טנָאזעג חֹונָמ טָאה;י
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 טָאה= ?םיאּוצ ןָאט סָאװ ןּוא ,לגניא ןטימ רעגייטש רעד ןייז לָאז
 ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןּופ :ןחֹונָמ ּוצ טגָאזעג טָאג ןּופ ךאלמ רעד
 טמּוק סָאװ ץלַא ןּופי+ .ןטיה ךיז יז לָאז ,יורפ רעד טגָאזעגנָא
 קרַאטש ןּוא ןײװ ןּוא ,ןסע טינ יז לָאז ,קָאטשנײװ ןּופ סױרַא
 טינ יז לָאז טייקניירמּוא ןייק ןּוא ,ןעקנירט טינ יז לָאז קנַארטעג
 .ןטיהּפָא יז לָאז ןלױפַאּב ריא ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ;ןסע

 ךיא ,רימָאל :טָאנ ןּופ ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג חֹונָמ טָאה*
 ַא ריד רַאפ ןכַאמ ןלעװ רימ ןּוא ,ןטלַאהרַאפ ךיד ,ךיד טעּב
 וליפַא :ןחֹונָמ ּוצ טגָאזעג טָאג ןּופ ךאלמ רעד טָאהי* .לקעּבנגיצ
 ;זייּפש ןייד ןּופ ןסע טינ ךיא לעװ ,ןטלַאהרַאפ ךימ טסעװ ּוד
 סע ּוטסלָאז ,רעפּפָאדנַארּב ַא ןכַאמ טסליװ ּוד רעּבָא ּביוא
 סָאד זַא טסּוװעג טינ טָאה חֹונָמ םורָאװ טָאג ּוצ ןעננערּבפיוא
 ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה חֹונָמ ןּוא* .טָאג ןּופ ךאלמ ַא זיא
 ,ןעמּוקנָא טעװ טרָאװ ןייד זַא ידּכ ,ןעמָאנ ןייד זיא סָאװ :טָאג ןּופ
 ּוצ טָאג ןּופ ךאלמ רעד טָאהי* .דובּכ ןָאטנָא ריד רימ ןלָאז
 רע זַא ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא ּוטסנערּפ ןעד סָאװ ךָאנ :טגָאזעג םיא
 סָאד ןּוא לקעּבנגיצ סָאד ןעמונעג חֹונָמ טָאה* ?ןליוהרַאפ זיא
 רַאפ ולעפ םעד ףיוא טכַארּבעגפיוא טָאה ןּוא ,רעפּפָאזיײּפש
 ןּוא חֹונָמ ןּוא ,ךַאלרעדנּוװ ןָאטעג טָאה ןךאלמו רעד ןּוא ;טָאג
 םַאלפ יד יװ ,ןעװעג ויא סע םורָאװ .ןעזעגוצ ןּבָאה בײװ ןייז
 ןּופ ךאלמ רעד זיא יװַא ,למיה םּוצ חּבזמ ןּופ ןעגנַאגעגפיוא זיא
 ןייז ןּוא חֹונָמ ןּוא .חּבומ ןּופ םַאלפ רעד טימ ןעגנַאגעגפיוא טָאג
 רעד ּוצ םינּפ רעייז ףיוא ןלַאפעג ןענייז יז ןּוא ,ןעזעג ןּבָאה ּבײװ
 .דרע

 ּוצ ןויװַאּב טינ רעמ ךיז טָאה טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּואי
 סָאד וַא טסּוװעג חֹונָמ טָאה לָאמסנעד .ּבײװ ןייז ּוצ ןּוא ןחֹונָמ
 ןייז וצ טגָאזעג טָאה חֹונָמ ןּוא .טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןעוװעג זיא
 רימ ןּבָאה טָאג םורָאװ ,ןּברַאטש רימ ןלעװ ןּברַאטש :ּבײװ
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 זדנוא טלָאװ טָאג זַא :טנָאזעג םיא ּוצ ּבײװ ןייז טָאה* .ןעזעג
 ַא טנַאה רעודנוא ןּופ ןעמונעגנָא טינ רע טלָאװ ,ןטייט טלָאװעג
 ןזיװַאּב טינ זדנּוא טלָאװ ןּוא ,רעפּפָאזייּפש ַא ןּוא דעפּפָאדנַארּב
 .סָאװװַא טגָאזעגנָא טינ דנּוצַא ודנּוא טלָאװ ןּוא ,ץלַא סָאד

 ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה יורפ יד ןּוא**
 טָאה טָאג ןּוא ,ןסקַאװעג זיא לגניא רעד ןּוא .ןֹוׁשמִש ןעמָאנ
 וצ ןּבױהעגנָא טָאה טָאג ןּופ טסייג רעד ןּוא* .טשטנעּבעג םיא
 .לֹואָּתׁשֶא ןשיװצ ןּוא הָעֹרָצ ןשיװצ ,ןָד-הִנחַמ ןיא ,םיא ןיא ןגָאלש

 ַא ןעזעג טָאה ןּוא ,הָנמִּת ןייק טרעדינעג טָאה ןּושמִש ןּואי ידי
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ רעטכעט יד ןּופ הָנֹמִּת ןיא ןױשרַאּפסּבײװ

 ןּוא רעטָאפ ןייז טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןעמּוקעגפיורַא זיא רע ןּוא*
 ןיא ןױשרַאּפסּבײװ ַא ןעזעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,רעטומ ןייז
 רימ יז טמענ דנּוצַא ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ רעטכעט יד ןּופ הָנֹמִּת
 :רעטּומ ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז טנָאזעג םיא ּוצ טָאה* .ּבײו ַא רַאפ
 ןיימ ןשיוצ ןּוא רעדירּב ענייד ןּופ רעטכעט יד ןשיװצ ָאטינ זיא
 ןּופ ּביײװ ַא ןעמענ טסייג ּוד זַא ,ןױשרַאּפסּבײװ ַא קלָאפ ןצנַאג
 :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג ןושמָש טָאה ?םיּתשִלּפ ענעטינשַאּבמּוא יד
 ןוא* .ןגיוא עניימ ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא יז םורָאװ ,רימ יז םענ
 ןופ זיא סָאד זַא טסּוװעג טינ ןּבָאה רעטומ ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז
 ןיא ןּוא .םיּתשִלּפ יד ףיוא דערסױא ןַא רע טכּוז סָאד זַא ,טָאג
 .לארׂשי רעּביא טקיטלעװעג םיּתשִלּפ יד ןּבָאה טייצ רענעי

 ןייז ןּוא רעטָאפ ןייז טימ טרעדינענּפָארַא ןושמִש טָאהי
 רענטרעגנייוו יד זיּב ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא .הָנֹמִּת ןייק רעטּומ
 זיא" .םיא ןגעקַא טלירּב ּבײל רעגנּוי ַא טשרע ,הָנֹמִּת ןּופ
 ,ןסירעצ םיא טָאה רע ןּוא ,טָאג ןּופ טסייג ַא םיא ףיוא ןעמּוקעג
 ןעװעג טינ זיא ךַאז ןייק ןּוא ;עלעקיצ ַא טסיירעצ עמ יװ ױזַא
 ןוא רעטָאפ ןייז טלייצרעד טינ טָאה רע ןּוא .טנַאה ןייז ןיא
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 ּפָארַא טָאה רע ןּוא .ןָאטעג טָאה רע סָאװ רעטּומ ןייז
 יז ןּוא ,ןױשרַאּפסּבײװ רעד ּוצ טדערעג טָאה ןּוא ,טרעדינעג
 .ןגיוא סנושמש ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא

 ,ןעמענ ּוצ יז ןעמּוקעגקירּוצ רע זיא םּורַא געט ןיא ןּואי
 טשרע ,ּבייֵל םעד ןּופ הלַבנ יד ןעז ּוצ טרעקרַאפ טָאה רע ןּוא
 רע טָאה' .קינָאה ןּוא ןעניּב יָאר ַא זיא ּבייֵל ןּופ ּבייל םעד ןיא
 ןּוא ןעננַאנעג זיא ןּוא ,ןכעלפטנַאה ענייז ןיא טרַאשענסױרַא סע
 וצ ןּוא רעטָאפ ןייז ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא .ןסעגעג קידנעייג
 רע ןּוא .ןסענעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןּבענעג יז טָאה ןּוא ,רעטּומ ןייז
 -סױרַא רע טָאה ּבייֵל סּבייַל םעד ןּופ זַא טלייצרעד טינ יז טָאה
 .קינָאה םעד טרַאשעג

 -סּבײװ רעד ּוצ טרעדינענּפָארַא טָאה רעטָאפ ןייז ןּוא"
 םורָאװ ;טײצלָאמ ַא טכַאמעג ןטרָאד טָאה ןושמש ןּוא .ןױשרַאּפ
 ןּבָאה יז יװ ,ןעוװעג זיא סע ןּוא"** .םיִרוחְּב יד ןָאט ןגעלפ ױזַא
 יז ןּוא ,םירבח קיסיירד טכַארּבעג יז ןּבָאה יװַא ,ןעזעג םיא
 ךימָאל :טנָאזעג ייז ּוצ ןושמִש טָאה* .םיא טימ ןעוועג ןענייז
 רימ סע ריא טעװ ןגָאז ּביוא ;שינעטער ַא ןטָאר ךייַא טשרָאקַא
 לעװ ,ןפערט טעװ ןּוא ,טײצלָאמ םעד ןּופ געט ןּביז יד ןיא ןגָאז
 גנַאג קיסיירד ןּוא רעכיט ענענייל קיסיירד ןּבעג ךייַא ךיא
 טלָאז ,ןגָאז ןענעק טינ רימ טעװ ריא רעּבָא ּביוא* .רעדיילק
 גנַאג קיסיירד ןּוא רעכיט ענעניײל קיסיירד ןּבעג רימ ריא
 ןּוא ,שינעטער ןייד טָאר :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה .רעדיײלק
 :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה'* .ןרעה יז רימָאל

 ,ןסע ןַא סױרַא זיא רעסע ןּופ
 .רעסיז ַא סױרַא זיא ןקרַאטש ןּופ ןּוא

 סע ןּוא* .שינעטער יד ןגָאז טנעקעג טינ געט ירד יז ןּבָאה
 ;ּבײװ סנֹושמִש ּוצ טנָאזעג יז ןּבָאה ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןעוועג זיא
 ,שינעטער יד ןגָאזסױא ןדנוא לָאז רע ןַאמ ןייד רעּביא דער
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 ןיא זיױה סרעטָאּפ ןיײד ןּוא ךיד ןענערּברַאפ רימ ןלעװ טינַא
 ?ןיינ יצ ?ןעשרי ּוצ ודנּוא ידּכ ןפּורעג זדנּוא ריא טָאה .רעייפ
 ןדייס :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא רַאפ טנײװעג ּבײװ סנושמִש טָאה'*
 ןטָארעג שינעטער יד טסָאה .ּביל טינ ןּוא טנייפ ךימ טסָאה
 .טגָאזעגסיױא טינ ּוטסָאה רימ ןּוא ,קלָאפ ןיימ ןּופ רעדניק יד ּוצ
 ךיא ּבָאה ןעמַאמ ןיימ ןּוא ןטַאט ןיימ ,עז :טגָאזעג ריא ּוצ רע טָאה
 טנײװעג יז טָאה" ?ןגָאוסױא ךיא לָאז ריד ןּוא ,טנָאזעגסױא טינ
 .טײצלָאמ רעד ןעװעג זיא יז ייּב סָאװ געט ןּביז יד םיא רַאפ
 ,טגָאזעגסױא ריא רע טָאה ;גָאט ןטעּביז ןפיוא ןעװעג זיא סע ןּוא
 יד טגָאזעגסױא טָאה יז ןּוא ;טקירדעגּוצ םיא טָאה יז לײװ
 ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא= .קלָאפ ריא ןּופ רעדניק יד ּוצ שינעטער
 ןּוז יד רעדייא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא םיִא ּוצ טגָאזעג ןּבָאה טָאטש
 | :ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא

 ?קינָאה ןּופ רעסיז זיא סָאװ
 ?בײל ַא ןּופ רעקרַאטש זיא סָאװ ןּוא

 : :טנָאזעג ייז ּוצ רע טָאה
 ,טרעקַאעג טינ ּבלַאק ןיימ טימ טלָאװ ריא ןעוו
 .ןפָארטעג טינ שינעטער ןיימ ריא טלָאװ

 טָאה רע ןּוא ,םיא ףיוא ןעמּוקעג זיא טָאג ןּופ טסיינ ַא ןּואיי
 קיסיירד יז ןּופ ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,ןֹולקשַא ןייק טרעדינעגּפָארַא
 יד ןּבעגענּפָא טָאה רע ןּוא ;וטסױא רעייז ןעמּונענּוצ ןּוא ,ןַאמ
 ןייז ןּוא ;שינעטער יד טגָאזעג ןּבָאה סָאװ יד ּוצ רעדיײלק ןעגנַא
 סרעטָאפ ןייז ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא ,טמירגעג טָאה ןרָאצ
 ןעמעװ ,סרבח ַא םענייז ןרָאװענ זיא ּבײװ סנושמש ןּוא* .זיוה
 .ךיז ּוצ טרבחעגּוצ טָאה רע

 ,טינשצייוו ןּופ געט יד ןיא ,םּורַא געט ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ןוה
 טָאה רע ןּוא ,לקעּבנגיצ ַא טימ ּבייװ ןייז טכּוזַאּב ןושמִׁש טָאה
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 רעּבָא  .רעמַאק ןיא ּבײװ ןיימ ּוצ ןַײגנײרַא ךימָאל :טגָאזעג
 רעטָאפ ריא ןּואי .ןײגנײרַא טזָאלעג טינ םיא טָאה רעטָאפ ריא
 רעכיו יז טסָאה ּוד זַא ,טרעלקעג ךיא ּבָאה ןרעלק :טגָאזעג טָאה
 .רבח ןייד ּוצ ןּבעגענקעװַא יז ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגָארקעג טנייפ
 ךיא ,יז לָאז ?ריא ןּופ רענעש רעטסעווש ערעגניא ריא טינ זיא
 :טגָאזעג יז ּוצ ןֹוׁשמִש טָאה" .רענעי טָאטשנָא ןייז ריד ,ךיד טעּב
 .זייּב יז טימ ּוט ךיא ּביוא ,םיּתשִלּפיד ןגעק ןייר ךיא ןיּב לָאמ סָאד

 טרעדנּוה ירד טּפַאכעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג זיא ןֹושמש ןּואּי
 'וצ טָאה ןּוא ,רעצלעהדנַארּב ןעמונעג טָאה רע ןּוא ,סקיפ
 ץלָאהדנַארּב ַא ןָאטעגנײרַא ןּוא ,קע ןַא ּוצ קע ןַא טרעקעג
 רעייפ ַא ןדנוצעננָא טָאה רע ןּוא* .ןטימ ןיא ,ןקע ייוװצ ןשיװצ
 יד ןיא טזָאלעגקעװַא יז טָאה ןּוא ,רעצלעהדנַארּב יד ןיא

 טנערּברַאפ טָאה רע ןּוא ;םיּתשלּפ יד ןּופ תואּובּת עקידעיײטש
 -טרעּבליײא ןַא זיּב ןּוא האּובּת רעקידעייטש זיּב גוטס ַא ןּופ
 | .ןטרָאג

 טָאה ?ןָאטעג סָאד טָאה רעװ :טגָאזעג םיּתשִלּפ יד ןּבָאהי
 רע לײװ ,רעהִנמִּת םעד ןּופ םידייא רעד ןֹושמִש :טגָאזעג ןעמ
 ןענייז .רבח ןייז ּוצ ןּבעגעגקעװַא יז ןּוא ,ּביײװ ןייז ןעמּונעג טָאה
 ריא ןּוא יז טנערּברַאפ ןּבָאה ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןעגנַאגעגּפױרַא
 ..רעייפ ןיא רעטָאפ

 זּומ ,סָאװ-ױזַא טּוט ריא ּביוא :טגָאזעג יז ּוצ ןֹושמִׁש טָאהי
 ךיא לעװ ךָאנרעד ןּוא ,ךייַא ןָא ןייז םקֹונ ךיז שרעדנַא טינ ךיא
 ןעסיורג ַא ,דנעל ןּוא קּור ןגָאלשעג יז טָאה רע ןּוא* .ןרעהפיוא
 םעד ןיא ןסעזעג זיא ןּוא ,טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןּוא ..קַאלש
 .םָטיֵע זלעפ ןּופ טלַאּפש

 טרעגַאלעג ןּבָאה ןּוא ,םיּתשַלּפ יד ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז"
 יד ןּבָאה" .יחָל ןיא טײרּפשעצ ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,הדּוהי ןיא

 ןעמּוקענפױרַא ריא טײז סָאװרַאפ :טגָאזעג הדּוהי ןּופ רענעמ -
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 רימ ןענייז ןענושמַש ןדניּב ּוצ :טגָאזעג יז ןּבָאה ?ודנּוא ףיוא
 ּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא ,םיא ּוצ ןָאט ּוצ ;ןעמּוקעגפױרַא
 .ודנוא

 ּוצ הדּוהי ןּופ ןַאמ טנזיוט ירד טרעדינעגּפָארַא ןּבָאהי*
 :ןענושמש ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,םָטיֵע זלעפ ןּופ טלַאּפש םעד
 טנייה ?ודנּוא רעּביא ןקיטלעװעג םיּתשִלּפ יד זַא טינ ןעד ּוטסײװ
 יז יו :טנָאזעג יז ּוצ רע טָאה ?ןָאטעוּפָא ָאד ודנּוא ּוטסָאה סָאװ
 יז ןּבָאהיי .ייז ּוצ ןָאטעג ךיא ּבָאה ױזַא ,רימ ּוצ ןָאטעג ןּבָאה
 ידּכ ,ןדניּב ּוצ ךיד טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה רימ :טגָאזעג םיא ּוצ
 ןֹוׁשמִש טָאה .םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגּוצרעּביא ךיד
 ףיוא ןלַאפנָא טינ טעװ ןײלַא ריא זַא ,רימ טרעווש :טגָאזעג יז ּוצ
 ןדניּב זיולּב ,ןיינ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טנָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה= .רימ
 ,טנַאה רעייז ןיא ןּבעגרעּביא ךיד ןּוא ןדניּב ךיד רימ ןלעװ
 םיא ןּבָאה יז ןּוא .ןטייט טינ ךיד רימ ןלעװ ןטייט רעּבָא
 טכַארּבעגפױרַא םיא ןּבָאה ןּוא ,קירטש עיינ ײװצ טימ ןדנוּבעג
 .ולעפ םעד ןּופ

 םיּתשִלּפ יד ןּבָאה ױװַא ,יחָל ויּב ןעמּוקעג זיא רע יווי*
 ףיוא ןעמּוקעג זיא טָאג ןּופ טסייג ַא ןּוא ;ןגעקטנַא םיא טלַאשעג
 יװ ױזַא ןרָאװעג ןענייז סמערָא ענייז ףיוא קירטש יד ןּוא ,םיא
 -דניּב ענייז ןּוא ,רעייפ ןּופ ןרָאװעג טנערּבעגנָא זיא סָאװ סקַאלפ
 . ןענופעג טָאה רע ןּוא* .טנעה ענייז ןּופ ןכָארקעצ ןענייז קירטש
 . ןייז טקערטשענסיוא טָאה ןּוא ,לזייא ןַא ןּופ קַאּבניק עשירפ ַא
 .ןַאמ טנזיוט ריא טימ ןגָאלשעג ןּוא ,ןעמּונעג יז ןּוא ,טנַאה
 :טגָאזעג טָאה ןושמש ןּוא;*

 לזייא ןַא ןּופ קַאּבניק רעד טימ

 לזייא ןַא ןּופ קַאּבניק רעד טימ
 .ןַאמ טנזיוט ןגָאלשעג ךיא ּבָאה

 .םִיַתָרֹומֲח רֹומֲח רֹומֲחַה יִחְלִּב :ליּפשטרָאװ *

' 

 : ,"סנפיוה ףיוא סנפיוה
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 רע טָאה יױװַא ,ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ןפורעג טָאה עמ ןּוא ;טנַאה ןייז ןּופ קַאּבניק יד ןפרָאװעגקעװַא
 .ייחָל-תַמָר טרָא םענעי

 ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,קיטשרָאד רעייז ןרָאװעג זיא רע ןּואי
 טנַאה רעד ךרוד ןּבעגעג טסָאה ּוד :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאז ּוצ
 ךיא לעװ דנּוצַא ןּוא ,העּושי עסיורג עקיזָאדיד טכענק ןייד ןּופ
 יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןלַאפנײרַא לעװ ןּוא ,טשרָאד ןּופ ןּברַאטש
 סױא םעד ןטלָאּפשעגפױא טָאג טָאה" .ענעטינשַאּבמּוא
 םיא ןּופ סױרַא זיא סע ןּוא ,יחָל ןיא סָאװ טרָא ןטליוהעג
 םעד טּפַאכעגּפָא טָאה ןּוא ,ןעקנּורטעג טָאה רע ןּוא ;רעסַאװ
 ןעמָאנ ןייז ןפורעג ןעמ טָאה םּורד .טּבעלענּפָא ןּוא ,םעטָא
 .נָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב יחָל ןיא ויא סָאװ ,:אֵרֹוקַהְךיִע

 םיּתשַלּפ יד ןּופ געט יד ןיא לארׂשי טּפשמעג טָאה רע ןּואי
 .רָאי קיצנַאװצ

 ןעזעג ןטרָאד טָאה ןּוא ,הָזַע ןייק ןעגנַאגעג זיא ןושמִש ןּוא ןה
 ןעמ טָאה!י .ןעמּוקעג ריא ּוצ זיא ןּוא ,הנֹוז ַא יורפ ַא

 .רעהַא ןעמּוקעג זיא ןֹושמש ;ןגָאז וצ ױזַא ,רעהִזַע יד זטנָאזעגנָא
 טכַאנ עצנַאג ַא םיא ףיוא טרעיולעג ןּוא ,טלגנירעגמּורַא יז ןּבָאה
 עצנַאג ַא טעיַאטרַאפ ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,טָאטש ןּופ רעיוט םייּב
 םיא רימ ןלעװ ןגרָאמירפ ןּופ טכיל ןויּב :ןגָאז וצ ױזַא ,טכַאנ
 ןיא ןּוא ,טכַאנ עּבלַאה זיּב ןפָאלשעג זיא ןושמָש ןּוא* .ןעגרה
 יד ןעמּונעננָא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא רע זיא טכַאנ עּבלַאה
 ןּוא ,ךַאלדיטשייּב עדייּב יד ןּוא ,רעױטטָאטש םעד ןּופ ןריט
 ענייז ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,לגיר ןטימ ןסירעגסױרַא יז טָאה
 םעד ןּופ ץיּפש ןפיוא ןגָארטעגפױרַא יז טָאה ןּוא ,ןעלסקַא
 .ןֹורבֶח רַאפ סָאװ גרַאּב

 ַא ןגָארקעג ּביל רע טָאה ,םעד ךָאנ ןעוװעג זיא סע ןּואי
 .טפור סָאװ םעד ןופ לַאװק- .קַאּבניק ןּופ לגרעּב :רעדָא ;קַאּבניק ןּופ גנופרַאװקעװַא *
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 .הלילד ןעװעג זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,קֵרֹוש לָאט ןיא יורפ
 ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד ריא ּוצ ןעגנַאנעגפױרַא ןענייוי
 ןַײז סָאװ טימ עז ןּוא ,רעּביא םיא דער :טגָאזעג ריא ּוצ ןּבָאה
 םיא ןּוא ,ןעמּוקייּב םיא ןענעק רימ סָאװ טימ ןּוא ,סיורג זיא חֹוּכ
 ןּבעג רעכַאלטיא ריד ןלעװ רימ ןּוא ;ןקינייּפ ּוצ םיא ידּכ ןדניּב
 .קיטשרעּבליז טרעדנּוה טימ טנויוט

 ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז :ןענושמש ּוצ טנָאזעג הלילד טָאה'
 ןדנוּבעג טסנעק ּוד סָאװ טימ ןּוא ,סיורג זיא חֹוּכ ןייד סָאװ טימ
 לָאז עמ זַא :טנָאזעג ריא ּוצ ןוׂשמִׁש טָאהי .ןקינייּפ ּוצ ךיד ןרעוו
 טינ ךָאנ ןענייז סָאװ קירטשנניוּבב עשירפ ןּביז טימ ןדניּב ךימ
 לעװ ןּוא ,ןרעוו טפַאלשעגּפָא ךיא לעװ ,ןרָאװעג טנקירטעגנייַא
 .שטנעמ רעכַאלטניעג ַא יװ ןייז

 טכַארּבעגפױרַא ריא םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד ןּבָאה;
 טנקירטעגּניַא טינ ךָאנ ןענייז סָאװ קירטשנגיוּב עשירפ ןּביז
 ןענייז רערעיול ןּואי .ייז טימ ןדנּוּבעג םיא טָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג
 ;םיא ּוצ ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה .רעמַאק ןיא ריא ייּב ןסעזעג
 גיוּב יד ןסירעצ רע טָאה !ןושמִש ,ריד ףיוא ןענייז םיּתשִלּפ
 זַא ,יורטשסקַאלפ ןּופ ןרעװצ ַא ךיז טסיירעצ סע יװ ױזַא קירטש
 טסּוװרעד טינ זיא חֹוּכ ןייז ןּוא .רעייפ טקעמשרעד רע
 .ןרָאװעג

 טעּפשעג טסָאה ּוד ,עז :ןענושמש ּוצ טגָאזעג הלילד טָאה"
 ךיא ,רימ גָאז ,דנּוצַא .סנגיל טגָאזעג רימ טסָאה ןּוא ,רימ ןּופ
 ּוצ רע טָאה'י ?ןרעװ ןדנוּבעג טסנעק ּוד סָאװ טימ ,ךיד טעּב
 קירטש עיינ טימ ןדניּב ךימ ןעמ לָאז ןדניּב ּביוא :טנָאזעג ריא
 ךיא לעװ ,טעּברַא ןייק ןרָאװעג ןָאטעג טינ זיא יז טימ סָאװ
 .שטנעמ רעכַאלטניוװעג ַא יװ ןייז לעװ ןּוא ,ןרעװ טפַאלשעגּפָא

 ןדנּוּבעג םיא טָאה ןּוא ,קירטש עיינ ןעמּונעג הלילד טָאהי*
 ףיוא ןענייז םיּתשִלּפ :םיא ּוצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז ןּוא ,יײז טימ
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 טָאה .רעמַאק ןיא ןסעזעג ןענייז רערעױל ןּוא !ןושמִש ,רַיד
 .םידָאפ ַא יװ ױזַא סמערָא ענייז ןּופ ןסירעצ יז רע

 ּוטסָאה רעהַא זיּב :ןענושמש ּוצ טגָאועג הלילד טָאה
 טימ רימ גָאז ;סנגיל טגָאזעג רימ טסָאה ןּוא ,רימ ןּופ טעּפשעג
 ּוד זַא :טגָאזעג ריא ּוצ רע טָאה .ןרעוו ןדנוּבעג טסנעק ּוד סָאװ
 םעד טימ ּפָאק ןיימ ןּופ ןטכעלפ ןּביז יד ןּבעװנײַא טסעװ
 | .ּבעװעג

 גָאז ַא טָאה ןּוא ,לקעלפ ןטימ טקיטסעּפַאּב יז יז טָאה'*
 ךיז רע טָאה !ןושמִש ,ריד ףיוא ןענייז םיּתשִלּפ :םיא ּוצ ןָאטעג
 -ּבעו סָאד ןסירעגסױרַא טָאה ןּוא ,ףָאלש ןייז ןּופ טּפַאכעגפיױא
 .בעװעג סָאד ןּוא לקעלפ

 ךיד ּבָאה ךיא :ןגָאז ּוטסנעק יװ :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה*
 ּוטסָאה לָאמ ירד ןיוש ?רימ טימ טינ זיא ץרַאה ןייד ןַא ,ּביל
 חֹוּכ ןייד סָאװ טימ טגָאזעג טינ רימ טסָאה ןּוא ,רימ ןּופ טעּפשעג
 טקירדעגּוצ םיא טָאה יז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי* .סיורג זיא
 ןייז זיּב םיא ּוצ ןענַאטשענּוצ זיא ןּוא ,געט עלַא דיר עריא טימ
 ריא רע טָאהי .ןּברַאטש ּוצ טמעלקַאּב ןרָאװעג זיא לעז
 -רעש ַא :טנָאזעג ריא ּוצ טָאה ןּוא ,ץרַאה ץנַאג ןייז טלייצרעד
 ריונ ַא םורָאװ ,ּפָאק ןיימ ףיוא ןעמּוקענפורַא טינ זיא רעסעמ
 לָאז ךיא זַא .ןָא ביל סרעטּומ ןיימ ןּופ ךיא ןיּב טָאג ןּופ
 ךיא ןּוא ,חֹוּכ ןיימ רימ ןּופ ןָאטּפָא ךיז טעװ ,ןרעװ ןרָאשענּפָא
 ,ןשטנעמ עלַא יװ ױזַא ןייז לעװ ןּוא ,ןרעװ טפַאלשעגּפָא לעװ

 ץנַאג ןייז טלייצרעד ריא טָאה רע זַא ,ןעזעג הלילד טָאהי*
 יד ןּופ ןטשריפ יד ןפּורעג ןּוא טקישעג טָאה יז ןּוא ,ץרַאה
 טָאה רע םורָאװ ,לָאמ סָאד ףױרַא טמּוק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיּתשִלּפ
 ריא ּוצ ןעמּוקענפױרַא ןענייז .ץרַאה ץנַאג ןייז טלייצרעד רימ
 סָאד טכַארּבענּפױרַא ןּבָאה יז ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד
 ףיוא טרעפעלשרַאפ םיא טָאה יז ןּוא* .טנַאה רעייז ןיא טלענ
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 ןרעשּפָא טזָאלעג ןּוא ,ןַאמ ַא ןפּורעגּוצ טָאה יז ןּוא ;ינק עריא
 ןּביױהעגנָא םיא טָאה יז ןּוא ;ּפָאק ןייז ןּופ ןטכעלפ ןּביז יד
 יז טָאה" .םיא ןּופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה חֹוּכ ןייז ןּוא ,ןקינייּפ
 טָאה רע ןּוא !ןושמִש ,ריד ףיוא ןענייז םיּתשִלּפ :ןָאטעג גָאז ַא
 לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ףָאלש ןייז ןּופ טּפַאכענפיוא ךיז
 .ןעלסײרטרעדנַאנַאפ ךימ לעװ ןּוא ,לָאמ עלַא יװ ןײנסױרַא
 .םיא ןּופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה טָאג זַא טסּוװעג טינ טָאה רע ןּוא

 -סיוא ןּבָאה ןּוא ,ןעמונעג םיא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי
 ןייק טכַארּבענּפָארַא םיא ןּבָאה יז ןּוא ;ןגױא ענייז ןכָאטשעג
 טָאה רע ןּוא ;ןטיײק ענרעּפּוק ןיא טדימשעג םיא ןּבָאה ןּוא ,הָזַע
 ּפָאק ןייז ןּופ רָאה יד ןּוא* .שינעקנעפעג רעד ןיא ןלָאמעג
 ןרָאשענּפָא זיא רע יװ םעדכָאנ ןסקַאװ ןּבױהעגנָא רעדיוװ טָאה
 .ןרָאװעג

 טלמַאזעגנייַא ךיו ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד ןּואי
 . ּוצ ךיז ןּוא ,ןֹונָד טָאג רעייז ּוצ גנוטכַאלש עסיורג ַא ןטכַאלש ּוצ
 ןּבעגעג טָאה טָאנ רעזדנּוא :טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,ןעיירפ
 קלָאפ סָאד ןּוא* .ןענֹושמש טנייפ רעודנוא טנַאה רעזדנוא ןיא
 יז םורָאװ ,טָאג רעייז טּבױלעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןעזעג םיא טָאה
 טנַאה רעזדנוא ןיא ןּבעגעג טָאה טָאג רעזדנוא ;טגָאזעג ןּבָאה
 ןּוא ,דנַאל רעודנּוא ןּופ רעטסיװרַאפ םעד ןּוא ,טנייפ רעזדנּוא
 סע ןּוא* .ענעגָאלשרעד ערעודנוא טרעמענ טָאה סָאװ םעד
 יז ןּבָאה ,ךַאליײרפ ןעװעג זיא ץרַאה רעייז זַא ,ןעװעג זיא
 רַאפ ןכַאמ קיטסּול ךיז לָאז רע ןּוא ,ןענֹושמִש טפּור :טנָאזעג
 רע ןּוא ,שינעקנעפעג ןּופ ןענושמש ןפורעג ןעמ טָאה .זדנּוא
 -קעװַא םיא טָאה עמ ןּוא ;ײז רַאפ טכַאמעג קיטסּול ךיז טָאה
 .ןלייז יד ןשיװצ טלעטשענ

 םיא טָאה סָאװ לנניא םעד ּוצ טגָאזעג ןֹושמִש טָאה"
 ןלייז יד ןּפַאטנָא לָאז ךיא ךימ זָאל :טנַאה רעד רַאפ ןטלַאהעג
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 ךימ לעװ ךיא ןּוא ,ייז ףיוא טקיטסעּפַאּב זיא זיוה סָאד סָאװ
 רענעמ טימ לּופ ןעוועג זיא זיוה סָאד ןּוא*  .ייז ףיוא ןענעלנָא
 יד ןּופ ןטשריפ עלַא ןעװעג ןענייז ןטרָאד ןּוא ,רעּבײװ ןּוא
 רענעמ טנזיוט ירד םּורַא ןעװעג ןענייז ךַאד ןפיוא ןּוא ;םיּתשִלּפ
 .קיטסּול ךיז טכַאמ ןושמִׁש יװ טקּוקענּוצ ןּבָאה סָאװ רעּבײװ ןּוא
 ,רַאה ּוד טָאג :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ ןפּורעג ןושמִש טָאה
 טעּב ךיא ,ךימ קרַאטש ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ןָא ךיז ןָאמרעד
 ַא לָאמ ןייא ןייז םקֹונ ךיז ךימָאל ןּוא ,טָאג ,לָאמ סָאד רָאנ ,ךיד
 ןוׁשמִש ןּוא* .םיּתשִלּפ יד ןָא ןגיוא עדייּב עניימ רַאפ המקנ
 זיוה סָאד סָאװ ןליײז עטסלטימ עדייּב יד ןעמּונענמּורַא טָאה
 טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה ןּוא ,יײז ףיוא טקיטסעפַאּב ןעװעג ויא
 ןייז טימ םענייא ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייז טימ םענייא ;ײז ףיוא
 ןיא ןּברַאטש ךימָאל :טנָאזעג טָאה ןושמִש ןּוא" .רעקניל
 טימ ןָאטעג גיוּב ַא ךיז טָאה רע ןּוא !םיּתשִלּפ יד טימ םענייא
 ןפיוא ןּוא ,ןטשריפ יד ףיוא ןלַאפעגנייַא זיא זיוה סָאד ןּוא ,חֹוּכ
 טייטעג טָאה רע סָאװ עטיוט יד ןּוא .ןענירד סָאװ קלָאּפ ןצנַאג
 ייּב טייטעג טָאה רע סָאװ יד יװ רעמ ןעוועג ןענייז ,טיוט ןייז ייּב
 .ןּבעל ןייז

 רעטָאפ ןייז ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא רעדירּב ענייז ןּואי
 -פורַא םיא ןּוא ,ןעמּונעג םיא ןּבָאה ןּוא ,טרעדינענּפָארַא ןּבָאה
 לֹואָּתׁשֶא ןשיוװצ ןּוא הָצֹרָצ ןשיװצ ןּבָארנַאּב םיא ןּוא ,טכַארּבעג
 .ןחֹונָמ רעטָאפ ןייז ןּופ רבק םעד ןיא

 ,רָאי קיצנַאװצ לארׂשי טּפשמעג טָאה רע ןּוא

 ,םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןּופ ןַאמ ַא ןעװעג זיא סע ןּואי ןֹי
 ןייז ּוצ טגָאזעג רע טָאה .הֶכימ ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ

 ּוצ ןענייז סָאװ קיטשרעּבליז טרעדנוה טימ טנזיוט יד :רעטּומ
 ,ןטלָאשעג יז ןגעוו טסָאה ּוד סָאװ ןּוא ,ריד ייּב ןרָאװעג ןעמונעג
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 סָאד זיא טָא-ןרעיוא עניימ ןיא טגָאזעג ךיוא סע טסָאה ןּוא
 רעטּומ ןייז טָאה .ןעמּונעג סע ּבָאה ךיא ;רימ ייּב רעּבליז
 דמּוא טָאה רע ןּוא* !טָאג ןּופ ןּוז ןיימ ןייז לָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג
 ,רעטּומ ןייז וצ קיטשרעּבליז טרעדנוה טימ טנויוט יד טרעקעג
 סָאד טקילײהעג ךיא ּבָאה ןקילײה :טגָאזעג טָאה רעטּומ ןייז ןּוא
 ַא ןכַאמ ּוצ ףיוא ,ןּוז ןיימ רַאפ טנַאה ןיימ ןּופ טָאג ּוצ רעּבליז
 -קירּוצ ריד סע ךיא לעװ דנּוצַא ןּוא ;דליּב ןסָאגעג ַא ןּוא טצינשעג
 ןייז ּוצ רעּבליִז סָאד טרעקעגמּוא טָאה רע זַא ןּוא* .ןּבעג
 ,קיטשרעּבליז טרעדנּוה ײװצ ןעמּונעג רעטּומ ןייז טָאה ,רעטּומ
 - ןופרעד טָאה רע ןּוא ,רעצלעמש םּוצ ןּבעגעג סע טָאה ןּוא
 ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא ,דליּב ןסָאגעג ַא ןּוא טצינשעג ַא טכַאמעג
 ,טָאג ןּופ זיוה ַא טַאהעג טָאה הָכימ ןַאמ רעד ןּוא"* .זיוה סהָכימ
 טָאה ןּוא ,םיּפְרּת ַא ןּוא דֹופֵא ןַא טכַאמעג טָאה רע ןּוא
 םיא זיא רע ןּוא ,ןיז ענייז ןּופ םענייא ןּופ טנַאה יד טליפרעד
 .ןהֹּכ ַא רַאפ ןעװענ

 ;לארׂשי ןיא ןעװעג טינ ךלמ ןייק זיא געט ענעי ןיא
 .ןגיוא ענייז ןיא טכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רעכַאלטיא

 ןּופ ,הדּוהי-םֶחְלתיִּב ןּופ ןַאמרעגנוי ַא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ךיז טָאה ןּוא ,יִוֵל ַא ןעוװעג זיא רע ןּוא ;הדּוהי ןּופ החּפשמ רעד
 רעד ןּופ קעװַא זיא ןַאמ רעד ןּוא* .ןטלַאהעגפיוא ןטרָאד
 טעװ םיא ּוװ ןטלַאהּוצּפױא ךיז ,הדּוהייםֶחְלתיִּב ןּופ ,טָאטש
 זיּב םירפא ןּופ גרעּבעג םּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ;ןפערט ךיז
 םיא ּוצ הָכימ טָאה" .רעטייוו געוו ןייז ןכַאמ ּוצ ,זיוה סהָכימ
 ךיא ןיּב יִוֵל ַא :טגָאזעג רע טָאה ?ּוטסמיק ןענַאװ ןּופ :טגָאזעג
 טעװ רימ ּוװ ןטלַאהפיוא ךיז ײג ךיא ןּוא ,הדּוהי-םֶחְליִּתיִּב ןּופ
 ןוא ,רימ ייּב ּביילּב :טגָאזעג םיא ּוצ הָכיֵמ טָאה" .ןפערט ךיז
 ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,ןהֹּכ ַא רַאפ ןּוא רעטָאפ ַא רַאפ רימ יז
 ענייד ןּוא ,רעדיילק טַאטשסױא ןַא ןּוא ,רָאי ַא קיטשרעּבליז ןעצ
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 טָאה יִוַל רעד ןּואי* .ןעגנַאגעגנײרַא יִּנִל רעד זיא .טסעק
 זיא ןַאמרעננּי רעד ןּוא .ןַאמ ןטימ ןּבײלּב ּוצ טקיליװעגנַײַא
 טָאה הָכימ ןּוא* .ןיז ענייז ןּופ רענייא יװ ױזַא ןעװעג םיא ייּב
 םיא זיא ןַאמרעגנּוי רעד ןּוא ,יִוֵל םעד ןּופ טנַאה יד טליפרעד
 ןּוא* .זיוה סהָכימ ןיא ןעוועג זיא רע ןּוא ,ןהֹּכ ַא רַאפ ןעװעג
 ,ןקיטינַאּב ךימ טעװ טָאג זַא ךיא סייוו דנּוצַא :טנָאזעג טָאה הָכימ
 .ןהֹּכ ַא רַאפ ןרָאװעג רימ זיא יִוֵל רעד זַא
 ןיא ןּוא .לארׂשי ןיא ןעװעג טינ ךלמ ןייק זיא געט ענעי ןיא' ןְרֹי

 ךיז ףיוא הלחנ ַא טכּוזעג ךיז ןָד טבש רעד טָאה געט ענעי
 ןלַאפענּוצ טשינרָאג םיא זיא גָאט םענעי זיּב םורָאװ ,ןצעזַאּב ּוצ
 רעדניק יד ןּבָאהי .לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןשיװצ הלחנ ַא רַאּפ
 ,ךיז ןשיווצ ןּופ רענעמ ףניפ החּפשמ רעייז ןּופ טקישעג ןֶד ןּופ
 סָאד ןקּוקּוצסיױא ,לֹואָּתשֶא ןּופ ןּוא הֶָערְצ ןּופ ןעגנוי עשידלעה
 טייג :טנָאזעג יז ּוצ ןּבָאה יז ןּוא .ןשרָאפּוצסױא סע ןּוא ,דנַאל
 ןּופ גרעּבעג םּוצ ןעמּוקעג יז ןענייז .דנַאל סָאד סיוא טשרָאפ
 יװ* .טקיטכענעג ןטרָאד ןּבָאה ןּוא ,זיוה סהָכימ זיּב םירפא
 לוק םעד טנעקרעד יז ןּבָאה יװַא ,זיוה סהָכיִמ ןּבעל ןענייז יז
 ןּוא ,טרעקרַאּפ ןיהַא ןּבָאה יז ןּוא ,יִוֵל םעד ,ןַאמנגנּוי םעד ןּופ
 ןּוא ?טכַארּבעג רעהַא ךיד טָאה רעװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה
 :טנָאזעג יז ּוצ רע טָאה* ?ָאד ּוטסָאה סָאװ ןּוא ?ָאד ּוטסּוט סָאװ
 ךימ טָאה רֶע ןּוא ;רימ ּוצ ןָאטעג הָכימ טָאה יװַא ןּוא יױזַא
 וצ יז ןּבָאה" .ןֵהֹּכ ַא רַאפ ןרָאװעג םיא ןיּב ךיא ןּוא ,ןעגנּודעג
 ּביוא ןסיװ ןלָאז רימ ידּכ ,טָאג ייּב טשרָאקַא גערפ :טגָאזעג םיא
 טָאהי .ןקילנַאּב טעװ םיא ףיוא ןעייג רימ סָאװ געוװ רעזדנוא
 געװ רעיײַא זיא טָאג רַאפ !םולשל טייג :טנָאזעג יז ּוצ ןהֹּכ רעד
 .םיא ףיוא טייג ריא סָאװ

 ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,ןעגנַאנעג רענעמ ףניפ יד ןענייזי
 טציז יז יװ--ריא ןיא סָאװ קלָאפ סָאד ןעזעג ןּבָאה ןּוא ,שִיַל ןייק
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 קיאּור ,םינֹודיצ יד ןּופ רעגייטש רעד יװ יװַא ,טיײקרעכיז ןיא
 ןיא לָאז סָאװ רעּבָאהטכַאמ ַא דנַאל ןיא ָאטינ ןּוא ,רעכיז ןּוא
 ןּבָאה ןּוא ,םינֹודיצ יד ןּופ טייװ ןענייז יז ןּוא ,ןעדווירק סעּפע
 .ןשטנעמ ַא טימ רעקרַאפ ןייק טינ

 ןּוא הָערָצ ןיא רעדירּב ערעייז ּוצ ןעמּוקעג יז ןענייזי
 ןטנָאװ סָאװ :טנָאזעג יז ּוצ ןּבָאה רעדירּב ערעייז ןּוא ;לֹואָּתשֶא
 ףיוא ןײגפורַא רימָאל ןּוא ,ףיוא טייטש :טגָאזעג יז ןּבָאה" ?ריא
 רעייז זיא סע טשרע ,דנַאל סָאד ןעועג ןּבָאה רימ םורָאװ ,ייז
 ידּכ ,ןייג ּוצ ןליופ טינ ךייַא טלָאז ריא ?טגייוװש ריא ןּוא .טּוג
 ןעמּוק ריא טעװ ,טמּוק ריא זַא* .דנַאל סָאד ןּברַא ןעמּוק ּוצ
 .טרָא ןיא םַארעג זיא דנַאל סָאד ןּוא ,קלָאפ ןקיאּור ַא ּוצ
 סָאװ טרָא ןַא ;טנַאה רעייַא ןיא ןּבעגעג סע טָאה טָאג ,רָאװרַאפ
 .דרע רעד ףיוא סָאװ ךַאז ןייק טינ טלעפ ןטרָאד

 ןופ החּפשמ רעד ןּופ ,ןטרָאד ןּופ ןגױצעגקעװַא ןּבָאה:י
 טרּוגעגנָא ןַאמ טרעדנּוה סקעז ,לֹואָּתשֶא ןּופ ןּוא הָערָצ ןּופ ,ןֶד
 ןּבָאה ןּוא ןעננַאנעגפױרַא ןענייז יז ןּוא= .המחלמיילּכ טימ
 םענעי ןעמ טּפּור םּורד ;הדּוהי ןיא ,םירָעי-תַירק ןיא טרענַאלעג
 "תירק רעטניה זיא רע ;גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב יןְד-הֵנחַמ טרָא
 ןופ גרעּבעג םּוצ ןטרָאד ןּופ רעּבירַא ןענייז יז ןּוא;* .םִיִרָעי
 .זיוה סהָכימ זיּב ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,םירפא

 ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ רענעמ ףניפ יד ןפּורעגּפָא ךיז ןּבָאה'*
 :רעדירּב ערעייז ּוצ טנָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ׁשִיַל דנַאל סָאד ןקּוקסױא
 ַא ןּוא ,דֹופַא ןַא ָאד זיא רעזייה עקיזָאדיד ןיא זַא ריא טסײװ
 טסײװ ,דנּוצַא ןּוא ?דליּב ןסָאנעג ַא ןּוא טצינשעג ַא ןּוא ,םיפְרּת
 .ןָאט ּוצ טָאה ריא סָאװ

 זיוה םּוצ ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,ןיהַא טרעקרַאפ יז ןּבָאה'*
 םיא ןּבָאה ןּוא ,זיוה סהֶכיִמ ּוצ ,יִוֵל םעד ןַאמנננּוי םעד ןּופ
 טרּוגעגנָא ןַאמ טרעדנּוה סקעז יד ןּוא** .דירפ ףיוא טגערפעג

 : .ןֶד ןופ רעגַאל *
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 ןענייז ,ןֶד ןּופ רעדניק יד ןּופ סָאװ ,המחלמ-לּכ ערעייז טימ
 סָאװ רענעמ ףניפ יד ןּוא* .רעיוט ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןענַאטשעג
 ,ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ,דנַאל סָאד ןקוקסיוא ןעגנַאגעג ןענייז
 ,דֹופַא םעד ןּוא ,דליּב עטצינשעג סָאד ןעמּונענּוצ ןּוא ,ןיהַא ןײרַא
 זיא ןהֹּכ רעד ןּוא ;דליּב ענעסָאגעג סָאד ןּוא ,םיּפָרּת םעד ןּוא
 ןַאמ טרעדנוה סקעז יד טימ רעיוט ןּופ גנַאננייַא םייּב ןענַאטשעג
 ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ענעי יו ןּוא* .המחלמ-לּכ טימ טרּוגעגנָא
 דליּב עטצינשעג סָאד ןעמּונענּוצ ןּבָאה ןּוא ,זיוה סהָכימ ןיא
 ױזַא ,דליּב ענעסָאנעג סָאד ןּוא ,םיפָרּת םעד ןּוא ,דֹופַא ןטימ
 םיא ּוצ יז ןּבָאה* ?ריא טּוט סָאװ :טנָאזעג יז ּוצ ןהֹּכ רעד טָאה
 טימ יג ןּוא ,ליומ ןייד ףיוא טנַאה ןייד ףױרַא ּוט !גייװש :טגָאזעג
 ריד ויא .ןהֹּכ ַא רַאפ ןּוא רעטָאפ ַא רַאפ ודנּוא יז ןּוא ,זדנּוא
 ןייז רעדָא ,זיוה סנשטנעמ ןייא ייּב ןהֹּכ ַא ןייז ּוצ רעסעּב
 םעד ךיז טָאה*י ?לארׂשי ןיא החּפשמַאייּב ןּוא טבש ַא ייּב ןהֹּכ ַא
 ןוא ,דֹופַא םעד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא ,טיירפרעד ץרַאה סנהֹּכ
 ןשיװצ ןײרַא זיא ןּוא ,דליּב עטצינשעג סָאד ןּוא ,םיּפָרּת םעד
 -קעװַא ןענייז ןּוא טיירדעגמּוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא: .קלָאפ םעד
 סָאד ןּוא רעדניק עניילק יד טלעטשעג ןּבָאה יז ןּוא .ןעגנַאגעג
 .סיורַאפ ךיז סטּוג סָאד ןּוא יפ

 ןענייז ױזַא ,זיוה סהָכימ ןּופ טרעטײװרעד ךיז ןּבָאה יז יו
 זה סהָכימ ןּבעל סָאװ רעזיה יד ןיא סָאװ ןשטנעמ יד
 .ןָד ןּופ רעדניק יד טנָאיעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ,ןפָאלעגפיונוצ ךיז
 "מוא ענעי ןּבָאה .ןָד ןּופ רעדניק יד ּוצ ןפּורעג ןּבָאה יז ןּוא=
 ,ריד זיא סָאװ :ןהָכימ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םינּפ רעיײז טרעקעג
 טָאה ריא :טגָאזעג רע טָאה*+ ?ןפָאלענפיונוצ ךיז טסיּב ּוד סָאװ
 ןוא ,ןהֹּכ םעד ןּוא ,טכַאמענ ּבָאה ךיא סָאװ טָאג ןיימ ןעמונעגוצ
 סָאװ טנייה ?ךיא ּבָאה ךָאנ סָאװ ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא טייז ריא
 וצ ןָד ןּופ רעדניק יד ןּבָאה* ?ריד זיא סָאװ :רימ ּוצ ריא טגָאז
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 ןשטנעמ םורָאװ ,ודנוא ייּב לוק ןַײד ןרעה טינ זָאל :טנָאזעג םיא
 טסעװו ןּוא ,ךייַא ףיוא ןלַאפנָא ךָאנ ןלעװ טימעג רעטיּב ַא טימ
 .טניזעגזיוה ןייד ןּופ תושפנ יד ןּוא שפנ ןייד ןעננערּבמּוא

 .געװ רעייז ףיוא ןעננַאעג ןענייז ןֶד ןּופ רעדניק יד ןּואי
 רע ןּוא ,םיא ןּופ רעקרַאטש ןענייז יז זַא ןעזעג טָאה הָכימ ןּוא
 .זיוה ןייז ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןּוא טיירדעגמּוא ךיז טָאה

 ,טכַאמעג טָאה הָכיִמ סָאװ סָאד ןעמּונעג ןּבָאה ייז ןּואיי
 ףיוא ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ןהֹּכ םעד ןּוא
 ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןּוא ,קלָאפ ןרעכיז ןּוא ןקיאּור ַא ףיוא ,ׁשִיַל
 ןיא טנערּברַאפ ייז ןּבָאה טָאטש יד ןּוא ,דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ
 יז םורָאװ ,ןעװעג טינ זיא ןייז ליצמ לָאז סע רעװ ןּוא= .רעייפ
 ןשטנעמ ַא טימ רעקרַאפ ןייק ןּוא ,ןֹודיצ ןּופ טיײװ ןעװעג זיא
 -תיֵּב ייּב סָאװ לָאט ןיא ןעוועג זיא יז ןּוא ;טַאהעג טינ יז ןּבָאה
 : | .בֹוחר

 ריא ןיא ךיז ןּבָאה ןּוא ,טָאטש יד טױּבעגּפָא ןּבָאה יז ןּוא
 טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג ןּבָאה יז ןּואי .טצעזַאּב
 ןרָאּבעג זיא סָאװ ןֶד רעטָאפ רעייז ןּופ ןעמָאנ םעד ךָאנ ,ןֶד
 רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןעוװעג זיא ׁשִיַל רעּבָא ;ןלארׂשי ייּב ןעוועג
 .טשרעוצ טָאטש

 סָאד טלעטשענפיוא ךיז ןּבָאה ןָד ןּופ רעדניק יד ןּוא"י
 ןּופ ןּוז םעד םֹוׁשרֵג ןּופ ןּוז רעד ןָתָנֹוהי ןּוא ,דליּב עטצינשעג
 ןזיּב ,ןֶד טבש םייּב םינהֹּכ ןעוועג ןענייז ,ןיז ענייז ןּוא רע ,ןהשנמ
 -פיוא ןטלַאהעג ןּבָאה יז ןּואי .דנַאל ןּופ תולג םעד ןּופ גָאט
 טָאה הָכיִמ סָאװ דליּב עטצינשעג סָאד ךיז ייּב טלעטשעג
 .ֹוליֵש ןיא ןעװעג זיא טָאג ןּופ זיוה סָאד סָאװ געט עלַא ,טכַאמעג

 טינ זיא ךלמ ןייק ןעו ,געט ענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי ןרי
 גרעּבעג קע ןיא טניֹוװעג יִנֵל ַא ןַאמ ַא טָאה ,לארׂשי ןיא ןעוועג
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 יתיֵּב ןּופ ּבײװסּפעק ַא ןעמונעג ךיז טָאה רע ןּוא ,םירפא ןּופ
 ,יירטמּוא ןרָאװעג םיא זַיִא ּבײװסּפעק ןייז ןּוא" .הדּוהייָחִל
 -תיֵּב ןייק זיוה סרעטָאפ ריא ּוצ םיא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא
 זיא* .טייצ םישדח ריפ ןעװענּפָא ןטרָאד זיא ןּוא ,הדּוהי-םָחֶל
 ןדער ּוצ ,ריא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןַאמ ריא ןענַאטשעגפיוא
 ןייז ןעװעג זיא םיא טימ ןּוא ;ןרעקוצמוא יז ידּכ ,ןצרַאה ריא ּוצ
 ןיא טכַארּבעגנײרַא םיא טָאה יז ןּוא .ןעלזייא רָאּפ ַא ןּוא גנּוי
 יורפ רעגנּוי רעד ןּופ רעטָאפ רעד יװ ןּוא ;זוה סרעטָאפ ריא
 .םיא ןגעקטנַא טיירפעג ךיז רע טָאה יװַא ,ןעורעד םיא טָאה
 םיא טָאה ,יורּפ רעגנּוי רעד ןּופ רעטָאפ רעד ,רעוש ןייז ןּואי
 ןּבָאה יז ןּוא ;געט ירד ןסעזעג םיא ייּב זיא רע ןּוא ,ןטלַאהרַאּפ
 .טקיטכענעג ןטרָאד ןּבָאה ןּוא ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג

 ךיז יז ןּבָאה ,גָאט ןטריפ ןפיוא ןעװעג יא סע ןּואי
 .ןייג ּוצ ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג
 :םידייא ןייז ּוצ טגָאזעג יורפ רעננּוי רעד ןּופ רעטָאפ רעד טָאה
 טעװ ךָאנרעד ןּוא ,טיורּב לקיטש ַא טימ ץרַאה ןייד רעטנוא ןעל
 .םענייא ןיא עדייּב ןּבָאה ןּוא ,טצעועג ךיז יז ןּבָאה" .ןייג ריא
 יורפ רעגנּוי רעד ןּופ רעטָאפ רעד ןּוא ,ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג
 קיטכענ ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,קיליװַאּב :ןַאמ םעד ּוצ טנָאזעג טָאה
 -פיוא זיא ןַאמ רעד ןּוא .ץרַאה ןייד ןײגליֹוװ זָאל ןּוא ,רעּביא
 ,םיא ּוצ ןענַאטשענּוצ זיא רעווש ןייז רעּבָא ,ןייג ּוצ ןענַאטשעג
 טָאה רע יװ ןּוא* .טקיטכענעג ןטרָאד רעדיװ טָאה רע ןּוא
 יװַא ,ןייג ּוצ גָאט ןטפניפ ןפיוא ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז
 ,רעטנּוא ןעל :טנָאזעג יורפ רעננוי רעד ןּופ רעטָאפ רעד טָאה
 טניינ גָאט רעד זיּב טלַײװרַאפ ןּוא ,ץרַאה ןייד ,ךיד טעּב ךיא
 .ןסעגעג עדייּב ןּבָאה יז ןּוא ;ךיז

 -סּפעק ןייז ןּוא רע ,ןיג ּוצ ןענַאטשעגפיוא זיא ןַאמ רעד ןּוא*
 רעד ןּופ רעטָאפ רעד ,רעװש ןייז רעּבָא ;גנּי ןייז ןּוא ּבײװ
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 טייגרַאפ גָאט רעד ,רָאנ עז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ,יורפ רעננּוי
 רעד ךיז טצעז טָא ;ךיד טעּב ךיא ,רעּביא טקיטכענ ;טנװָא םּוצ
 טעװ ןגרָאמ ןּוא ,ץרַאה ןייד ןיײגליֹוװ זָאל ןּוא ,ָאד קיטכענ ,גָאט
 ןייד ּוצ ןייג טסעװ ןּוא ,געװ רעיײַא ףיוא ןרעדעפ ךיז ריא
 ןּוא ,ןקיטכענ טלָאװעג טינ טָאה ןַאמ רעד רעּבָא" .טלעצענ
 זיּב ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,קעװַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 עטלטָאועג רָאּפ ַא םיא טימ ןּוא-םִיַלָשּורי זיא סָאד--סּובי ןגעקַא
 .םיא טימ ּבײװסּפעק ןייז ןּוא ,ןעלזייא

 ןעוװעג ןיוש גָאט רעד זיא ,סּובי ייּב ןעװעג ןענייז יז זַא'י
 ,םּוק :רַאה ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה גנוי רעד ןּוא ,טרעדינעג רעייז
 טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןרעקניַא רימָאל ןּוא ,ךיד טעּב ךיא
 םיא ּוצ רַאה ןייז טָאה'* .ריא ןיא ןקיטכענ ןּוא ,יסּובי םעד ןּופ
 ,עדמערפ ןּופ טָאטש ַא ןיא ןרעקניַא טינ ןלעװ רימ :טגָאזעג
 זיִּב ןײגרעּבירַא רימָאל ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טינ זיא סָאװ
 רימָאל ןּוא ,םּוק :גנוי ןייז ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןּוא* .הֶעבְנ
 ןיא ןקיטכענ ןלעװ רימ ןּוא ,רעטרע יד ןּופ םענייא ּוצ ןענענעג
 .הָמָר ןיא רעדָא הָעֹבִג

 ןּוז יד ןּוא ;קעװַא ןענייז ןּוא ןעננַאגעג רעטײװ יז ןענייז'*
 ןוא* .ןימינּב ּוצ טרעהעג סָאװ הָעֹבְג ייּב ןעגנַאנעגרעטנּוא יז זיא
 .הָעבִנ ןיא ןקיטכענ ןײנּוצנײרַא ידּכ ,ןיהַא טרעקרַאפ ןּבָאה יז
 ןּופ קרַאמ ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןּוא
 זיוה ןיא ןעמּונעגנײרַא טינ יז טָאה שטנעמ ןייק רעּבָא ,טָאטש
 טעּברַא ןייז ןּופ ןָא טמּוק ןַאמ רעטלַא ןַא טשרעי* .ןקיטכענ
 גרעּבעג םעד ןּופ ןעװעג זיא ןַאמ רעד ןּוא ;טנװָא ןיא ,דלעפ ןיא
 יד ןּוא ;הָעבִנ ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע רָאנ ,םירפא ןּופ
 רע יװ ןּואי .רענימינּב ןעװעג ןענייז טרָא םעד ןּופ ןשטנעמ
 םעד ןַאמ םעד ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה
 רעטלַא רעד טָאה ױזַא ,טָאטש ןּופ קרַאמ ןפיוא רעייגכרּוד



 63 םיטפֹוש 25-18 טי

 ּוצ רע טָאה** ?ּוטסמּוק ןענַאװ ןּופ ןּוא ?ּוטסײג ןיהּוװ :טגָאזעג ןַאמ
 קע םּוצ הדּוהייםֶחֶליתיֵּב ןּופ רעּבירַא ןעייג רימ :טגָאזעג םיא
 ןעגנַאגעג ןיּב ךיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןיּב ךיא .םירפא ןּופ גרעּבעג
 שטנעמ ןייק ןּוא ,ךיא יג זיוה סטָאג ּוצ ןּוא ,הדּוהי-םֶחְליִתיֵּב ןייק
 רעטּופ יא יורטש יא ןַארַאפ ןּוא* .זיוה ןיא ןײרַא טינ ךימ טמענ
 רַאפ ןייו ןּוא טיורּב ךיוא ןַארַאפ ןּוא ,ןעלזייא ערעזדנּוא רַאפ
 ענייד טימ סָאװ גנּוי םעד רַאפ ןּוא ,טסניד ןייד רַאפ ןּוא ,רימ

 ןַאמ רעטלַא רעד טָאה" .ךַאז ןייק טינ טלעפ סע ;טכענק |
 רָאנ ןלָאז ןשינעפרעדַאּב ענייד עלַא !ריד ּוצ דירפ :טגָאזעג
 .ןקיטכענ טינ ּוטסלָאז קרַאמ ןפיוא רָאנ ;רימ ףיוא ןייז

 טָאה ןּוא ,זיױה ןייז ןיא טכַארּבעג םיא טָאה רע ןּואי
 ערעיײז ןשַאװעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןעלזייא יד רַאפ רעטּופ טשימרַאפ
 .ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג ןּבָאה ןּוא ,סיפ

 ןּופ ןשטנעמ יד טשרע ,ץרַאה רעייז ליֹוװ ױזַא ןעּוט ייזי*
 טלגנירעגמּורַא ןּבָאה ,ןעננּוי עקיטכערטרעדינ ןשטנעמ ,טָאטש
 ּוצ טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ריט רעד ףיוא קידנּפַאלק ,זיוה סָאד
 סױרַא גנערּב :ןנָאז ּוצ ױזַא ,סָאּבעלַאּב םעד ןַאמ ןטלַא םעד
 םיא ןלָאז רימ ידּכ ,זיוה ןייד ןיא ןעמּוקעג זיא סָאװ ןַאמ םעד
 רעד ןַאמ רעד ײז ּוצ ןעננַאנעגסױרַא זיא* .ןענעקרעד
 טלָאז ריא !רעדירּב ,טינ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,סָאּבעלַאּב
 רעקיזָאדרעד זַא םעדכָאנ ,ךייַא טעּב ךיא ,זייּב ןייק ןָאט טינ
 עקיזָאדיד ןָאט טינ טלָאז ריא ;זיוה ןיימ ןיא ןעמּוקעג זיא ןַאמ
 ;ּבײװסּפעק ןייז ןּוא ,יורפגנוי יד רעטכָאט ןיימ זיא טָא= .הֹלָבנ
 ןּוא ,ייז טקינייּפ ןּוא ,ןעננערּבסױרַא יז ,ךייַא טעּב ךיא ,ךימָאל
 ןַאמ ןקיזָאדמעד רָאנ ,ןגיוא ערעיײַא ןיא טּונ זיא סָאװ יז ּוצ טוט
 .ךַאז עכַאלדנעש עקיזָאדיד ןָאט טינ ריא טלָאז

 .םיא ּוצ ןרעהּוצ טלָאװעג טינ ןּבָאה ןשטנעמ יד רעּבָא*
 טכַארּבעגסױרַא ןּוא ,ּבײװסּפעק ןייז ןעמּונעגנָא ןַאמ רעד טָאה
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 יז ןּבָאה ןּוא ,טנעקרעד יז ןּבָאה יז ןּוא ;ןסורעד יז ּוצ
 טזָאלעגקעװַא יז ןּוא ,ןענינַאּב זיּב טכַאנ עצנַאג ַא טרעטַאמעג
 ויא יורפ יד ןּוא* .ןעגנַאגעגפיוא זיא ןגרָאמירפ רעד ןעוו
 ןגעלעג ןּוא ןלַאפעגרעדינַא זיא ןּוא ,ןענינַאּב ּבײהנָא ןיא ןעמּוקענ
 ןטרָאד יא רַאה ריא סָאװ זיוה סנַאמ םעד ןּופ גנַאגנייַא ןיא
 .קיטכיל ןרָאװעג זיא סע ויּב ,ןעװעג

 טָאה ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא רַאה ריא ןּואיי
 ,געװ ןייז ףיוא ןייג ּוצ סױרַא זיא ןּוא ,זיוה ןּופ ןריט יד טנפעעג
 ןיא ןלַאפעגרעדינַא טניל ,ּבײװסּפעק ןייז ,יורפ יד טשרע
  ּוצ רֶע טָאהײ .לעווש ןפיוא טנעה עריא טימ זיוה ןּופ גנַאגנײַא

 רעניײק רעּבָא ;ןיײג רימָאל ןּוא ,ףױא ײטש :טנָאזעג ריא
 ןּוא ;לזיײא ןפיוא ןעמּונעגפױרַא יז רע טָאה .טינ טרעפטנע
 .םייה ןַײז ּוצ קעװַא זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא ןַאמ רעד

 םעד ןעמונעג טָאה ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא*
 טָאה ןּוא ,ּבײװסּפעק ןייז ןעמּונעגנָא טָאה ןּוא ,רעסעמטכַאלש
 טָאה ןּוא ,רעקיטש ףלעווצ ןיא ,רעדילג עריא ףיוא ןטינשעצ יז
 סע ןּוא* .לארׂשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא טקישעגרעדנַאנַאפ יז
 ױזַא :טגָאזעג טָאה ,ןעזעג סע טָאה סָאװ רעכַאלטיא ,ןעװעג זיא
 סָאװ גָאט םעד ןּופ ןרָאװעג ןעזעג טינ ןּוא ןעשעג טינ זיא סָאװ
 םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 טלַאה ,םעד ןגעװ ְךייַא טכַארטַאּב .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב
 !טדער ןּוא ,הצע ןַא
 יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ר

 דנַאל ןּוא עַבָש-רַאּב ויּב ןּוא ןֶד ןּופ ,ןַאמ ןייא יװ הדע עצנַאג
 יד ןּוא" .הָּפצִמ ןייק טָאג ּוצ טלמַאזעגנייַא ךיז טָאה ,דָעֹלִנ
 ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ ,קלָאפ ןצנַאג ןּופ רעיײטשרָאפ
 ,קלָאפ סטָאג ןּופ גנולמַאזניַא רעד ןיא טלעטשעג ךיז ןּבָאה
 יד ןּואי-.דרעװש ַא ןעיצ סָאװ רעיינסּופ טנזיוט טרעדנּוה ריפ
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 לארׂשי ןּופ רעדניק יד זַא טרעהעג ןּבָאה ןימינּב ןּופ רעדניק
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא --הָּפצִמ ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענַײז
 .זייּב עקיזָאדסָאד ןעשעג זיא ױזַא יװ ,טלייצרעד :טנָאזעג ןּבָאה

 רעד ןּופ ןַאמ רעד ,יִוֵל רעד ןַאמ רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאהי
 טרעהעג סָאװ הָעֹבִג ןייק :טגָאזעג טָאה ןּוא ,יורפ רעטעגרהרעד
 ּוצ ,ּבײװסּפעק ןיימ ןּוא ךיא ,ןעמוקעג ךיא ןיּב ,ןימינּב ּוצ
 ,הָעבָנ ןּופ רענעמ יד רימ ףיוא ןענַאטשעגפיוא ןענייו .ןקיטכענ
 ךימ ;טכַאנ ייּב רימ םּורַא זיוה סָאד טלגנירעגמּורַא ןּבָאה ןּוא
 יז ןּבָאה ּבײװסּפעק ןיימ ןּוא ,ןענרה ּוצ טכַארטעג יז ןּבָאה
 ןיימ ןעמּונעגנָא ךיא ּבָאהי .ןּברָאטשעג זיא יז ויּב טקינײּפעג
 טקישעגרעדנַאנַאפ יז ּבָאה ןּוא ,ןטינשעצ יז ּבָאה ןּוא ,ּבײװסּפעק
 ןּבָאה יז םורָאװ ,לארׂשי ןּופ הלחנ רעד ןּופ דלעפ ןצנַאג ןיא
 ריא טייז טָאא .לארׂשי ןיא הלָבנ ַא ןּוא טײקכַאלדנעש ַא ןָאטעג
 .הצע ןּוא דײשַאּב רעיא רעהַא טינ ,לארׂשי ןּופ רעדניק ,עלַא

 ,ןַאמ ןייא יװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה;
 ןוא ,טלעצעג ןייז ּוצ רענייק ןייג טינ ןלעװ רימ :ןנָאז ּוצ ױזַא
 דנּוצַא ןּוא" !זיוה ןייז ןיא רענייק ןרעקנייַא טינ ןלעװ רימ
 ףיוא ןייג :הָעבִנ ּוצ ןָאט ןלעװ רימ סָאװ ךַאז יד סָאד זיא
 ןופ ןַאמ ןעצ ןעמענ ןלעװ רימ ןּוא*י .לרֹוו טול ריא
 ,טנזיוט ןּופ טרעדנּוה ןּוא ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ ,טרעדנּוה
 ,קלָאפ ןרַאפ זייּפש ןעגנערּב ּוצ ףיוא ,טנויוט ןעצ ןּופ טנזיוט ןּוא
 רעצנַאג רעד טול ,ןימינּביעַבגּוצ ןעמּוק יז זַא ,ןָאט ןלָאז יז ידּכ
 .לארׂשי ןיא ןָאטעג טָאה יז סָאװ הֹלָבנ

 ףיוא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּואי
 לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּואי* .ןַאמ ןייא יו טפעהַאּב ,טָאטש רעד
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןימינּב טבש ןצנַאנ ןכרּוד ןשטנעמ טקישעג ןּבָאה
 טיג דנּוצַא ןּוא* ?ךייַא ןשיװצ ןעשעג ָאד זיא וייּב ַא רַאפ סָאװ
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 ,הָעבִג ןיא סָאװ ,ןעננּוי עקיטכערטרעדינ יד ,ןשטנעמ יד סױרַא
 .לארׂשי ןּופ זייּב סָאד ןעמַארסיוא ןּוא ,ןטייט יז ןלעװ רימ ןּוא

 ןרעהוצ טלָאװעג טינ ןּבָאה ןימינּב ןּופ רעדניק יד רעּבָא
 ןּוא;* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ,רעדירּב ערעייז ןּופ לוק םעד ּוצ
 ןייק טעטש יד ןּופ טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה ןימינּב ןּופ רעדניק יד
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ המחלמ ףיוא ןיײנּוצסױרַא ידּכ ,הָעבִנ
 טלייצעג ךיז גָאט םענעי ןיא ןּבָאה ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּואי*
 ַא ןעיצ סָאװ ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא סקעז טעטש יד ןּופ
 טליײצעג ךיז ןּבָאה סָאװ הָעֹבִג ןּופ רעניֹוװַאּב יד ץּוחַא ,דרעװש
 ,קלָאפ עצנַאג עקיזָאדסָאד** .רענעמ ענעּבילקעג טרעדנוה ןּביז
 .עטקנילעג ןעוועג ןענייז ,רענעמ ענעּבילקעג טרעדנוה ןּביז
 טינ ןּוא ,רָאה ַא ןיא ןייטש ַא ןפרָאװעג טָאה יד ןּופ רעכַאלטיא
 /  .טלעפרַאפ

 ןימינּב ץּוחַא טלייצעג ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואיי
 ,עקיזָאדיד עלַא ;דרעוװש ַא ןעיצ סָאװ ןַאמ טנזיוט טרעדנוה ריפ
 -פורַא ןענייז ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּוא* .טייל-המחלמ
 יד ןּוא .טָאג ייּב טנערפעג ןּבָאה ןּוא ,לֵא-תיֵּב ןייק ןעגנַאנעג
 ןײנפױרַא ודנּוא לָאז רעװ :טנָאזעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק
 טָאג טָאה ?ןימינּב ןּופ רעדניק יד טימ המחלמ ףיוא טשרעּוצ
 .טשרעּוצ הדּוהי :טגָאזעג

 ,ירפ רעד ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןענַאטשעגפיוא ןענייזיי
 ןופ רענעמ יד ןּוא" ,הָעבָג ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה יז ןּוא
 יד ןּוא ;ןימינּב טימ המחלמ ףיוא ןעננַאנעגסױרַא ןענייז לארׂשי
 .הָעֹבִג יּב יז טימ המחלמ ַא טכירעגנָא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ
 | יז ןּוא ,הָעֹבִג ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןענייזי
 | ןוא ײװצ גָאט םענעי ןיא לארׂשי ןּופ טכַארּבעגמּוא ןּבָאה
 | יד ,קלָאפ סָאד רעּבָא* .דרע רעד ּוצ ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ
 / רעדיװ ןּבָאה יז ןּוא ,טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רענעמ
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 ןטרָאד ןּבָאה יז סָאװ טרָא םעד ןיא המחלמ ַא טכירעגנָא
 .גָאט ןטשרע ןיא טכירעגנָא

 ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי
 ,טָאג ייּב טגערפעג ןּבָאה יז ןּוא ,טנװָא ןויּב טָאג רַאפ טנײװעג
 יד טימ המחלמ ףיוא ןענענעג רעדיװ ךיא לָאז ;ןגָאז ּוצ ױזַא
 ףױרַא טייג :טנָאזעג טָאג טָאה ?ןימינּב רעדּורּב ןיימ ןּופ רעדניק
 .םיא ןגעקַא

 רעדניק יד ּוצ טנענענ ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא=
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןימינּב ןּוא* .גָאט ןטיײװצ ןפיוא ןימינּב ןּופ
 "מוא ןּבָאה יז ןּוא ,גָאט ןטיײװצ ןפיוא הָעבִנ ןּופ יז ןגעקַא
 ּוצ ןַאמ טנזיוט ןצכַא ךָאנ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ טכַארּבעג
 .דרעווש ַא ןגיוצעג ןּבָאה עקיזָאדיד עלַא ;דרע רעד

 *פורַא ,קלָאפ עצנַאג סָאד ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןענייז*
 ,טניײװעג ןּבָאה ןּוא ,לַאיתיַּב ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,ןעגנַאגעג
 םענעי ןיאטסַאפעג ןּבָאה ןּוא ,טָאג רַאפ ןטרָאד ןסעזעגןענייז יז ןּוא
 -דירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבענפיוא ןּוא ,טנוװָא ןזיּב גָאט
 טנערפעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי .טָאג רַאפ רעפּפָא
 ןעוועג ןטרָאד זיא דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא רעד םורָאװ-טָאג ייּב
 ןּופ ןּוז םעד רֶזֶעלֶא ןּופ ןּוז רעד סחניּפ ןּוא= ;געט ענעי ןיא
 :ןגָאז ּוצ ױזַא-נעט ענעי ןיא םיא רַאפ ןענַאטשעג זיא ןענֹרהַא
 ןּופ רעדניק יד טימ המחלמ ףיוא ןײגסױרַא רעדיװ ךיא לָאז
 טָאג טָאה ?רעהפיוא לָאז ךיא רעדָא ,ןימינּב רעדּורּב ןיימ
 ןייד ןיא ןּבעג םיא ךיא לעװ ןגרָאמ םורָאװ ,ףױרַא טייג :טגָאזעג
 .טנַאה

 .םּורַא דנּור הָעבִג ףיוא רערעיול טלעטשעג לארׂשי טָאהײ
 יד ןגעקַא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא"
 -סיוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןימינּב ןּופ רעדניק
 יד ןּוא** .לָאמ עקידרעירפ יד יװ יױזַא ,הָעבִנ ןגעקַא טלעטשעג
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 ייז--קלָאּפ םעד ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןימינּב ןּופ רעדניק
 ןּבױהעגנָא .ןּבָאה ײז ןּוא ;טָאטש ןּופ ןרָאװעג ןגױצענּפָא ןענייז
 עקידרעירפ יד יװ ױזַא ענעגָאלשרעד קלָאפ םעד ןּופ ןגײלקעװַא
 ןייק ףױרַא טייג רענייא סָאװ ןגעװ יד ףיוא ,דלעפ ןפיוא ,לָאמ
 .לארׂשי ןּופ ןַאמ קיסיירד םּורַא ,הָעבִג ןייק רענייא ןּוא ,לַא-תיּב
 ןגָאלשעג ןענייז יז :טגָאזעג ןּבָאה ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד רעּבָא ;טשרעּוצ יװ ױזַא זדנּוא רַאפ
 .ןגעוװ יד ּוצ טָאטש ןּופ ןעיצּפָא יז ןּוא ןפױלטנַא רימָאל :טגָאזעג
 רעייז ןּופ ןענַאטשעגפיוא ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא*
 יד ןּוא .רָמָּת-לַעַּב ןיא טלעטשעגסיוא ךייז ןּבָאה ןּוא ,טרָא
 ,טרָא רעייז ןּופ ןעגנּורּפשעגסױרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רערעיול
 ןעצ ,הָעַבִנ ןגעקַא ןּופ ןעמּוקעג ןענייז ײז ןּוא=* .עַבְניהַרעַמ ןּופ
 ןעװעג זיא סע ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןּופ רענעמ ענעּבילקעג טנזיוט
 טפערט יז זַא ,טסּוװעג טינ ןּבָאה ענעי ןּוא ;המחלמ ערעווש ַא
 ,לארׂשי רַאפ ןימינּב ןגָאלשעג טָאה טָאג ןּוא* .קילנמּוא ןַא
 ןיא ןימינּב ןּופ טכַארּבעגמּוא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא
 עלַא ;ןַאמ טרעדנוה ןּוא טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ גָאט םענעי
 .דרעווש ַא ןגיוצעג ןּבָאה עקיזָאדיד

 ןענייז יז זַא ,ןעזעג ןּבָאה ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּוא*
 רַאפ טרָא טוָאלעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא .ןגָאלשעג
 יד ףיוא טרעכיזרַאּפ ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד
 יד ןּוא" .הָעבִֵג ףיוא טלעטשעג ןּבָאה ײז סָאװ רערעיול
 ןּוא ,הָעבִנ ףיוא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןּוא טלײַאעג ןּבָאה רערעיול
 עצנַאנ יד ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,ןגיוצעגנײרַא ןּבָאה רערעױל יד
 .דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ טָאטש

 יד טימ לארׂשי ןּופ רענעמ יד יב ןעוועג זיא דערּפָא ןַא ןּוא*
 .טָאטש ןּופ ךיור ןקלָאװ סיורג ַא ןייגפיוא ןכַאמ ןלָאז יז ,רערעױל
 רעד ןיא טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד יװ ןּוא*
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 ענעגָאלשרעד ןגײלקעװַא ןּביױהעגנָא טָאה ןימינּב ןּוא ,המחלמ
 ןּבָאה יז לײװ ,ןַאמ קיסיירד םּורַא ,לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּופ
 ױזַא ,זדנּוא רַאפ ןגָאלשעג רע זיא ןגָאלשעג ,רָאװרַאפ :טגָאזעג
 ןקלָאװ רעד טָאה יוזַא"--המחלמ רעטשרע רעד ןיא יװ
 טָאה ןימינּב ךּוא ,ךיור לייז ַא ,טָאטש ןּופ ןייגפיוא ןּבױהעגנָא
 -פיוא זיא טָאטש עצנַאג יד טשרע ,ךיז רעטניה טרעקעגמּוא ךיז

 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא** .למיה םּוצ ךיור ןיא ןעגנַאגעג -
 טלמּוטעצ ןענייז ןימינּב ןּופ רענעמ יד ןּוא ,טרעקעגמוא .ךיז
 יז טָאה קילנמּוא ןַא זַא ןעזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,ןרָאװעג
 רענעמ יד רַאפ טרעקעגקעװַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .ןפָארטעג
 יז טָאה המחלמ יד רעּבָא ,רּבדמ ןּופ געװ םּוצ לארׂשי ןּופ
 טכַארּבעגמּוא "םיא ןּבָאה טעטש יד ןּופ סָאװ יד ןּוא ;טגָאיעגנָא
 ,טגָאיענכָאנ םיא ,ןימינּב טלגנירעגמּורַא ןּבָאה ייז= .טימ ןייז ןיא
 ןּוא** .גנַאגפיואנוז ּוצ הָעבִג ןגעק זיּב ,ןּבירטעג םיא הָחּונמ ּוצ
 ,עקיוָאדיד עלַא ;ןַאמ טנזיוט ןצכַא ןימינּב ןּופ ןלַאפעג ןענייז סע
 .טייל עשידלעה

 םּוצ ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה ייז ןּוא*
 יז ןּופ ןּבילקעגכָאנ ןּבָאה ענעי רעּבָא ,ןֹומַר זלעפ םּוצ ,רּבדמ
 זיּב טגָאיעגכָאנ יז ןּבָאה יז ןּוא ,ןַאמ טנזיוט ףניפ ןגעוו יד ףיוא
 סָאװ עלַא ןּוא* .ןַאמ טנזיוט ייווצ יז ןּופ ןגָאלשעג ןּוא ,םֹועדְג
 ןּוא ףניפ ןעװעג ןענייז ,גָאט םענעי ןיא ןימינּב ןּופ ןלַאפעג ןענייז
 ייד עלַא ;דרעװש ַא ןגיוצעג ןּבָאה סָאװ ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ
 ןּבָאה ןַאמ טרעדנּוה סקעז רעּבָא* .טײל עשידלעה ,עקיָאד
 ,ןֹומִר ולעפ םּוצ ,רּבדמ םּוצ ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא ,טרעקרַאפ ךיז
 .םישדח ריפ ןֹומַר ולעפ ןיא ןסעזעג ןענייז יז ןּוא

 יד ּוצ טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא
 ןופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןּוא ,ןימינּב ןּופ רעדניק
 סָאװ ץלַא זיּב ,המהּב ַא ויּב טָאטש רעצנַאג רעד ןּופ ,דרעװש

 .ןימינּב א
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 ןּבָאה סָאװ טעטש עלַא ײז ןּבָאה ךיוא ;ןענּופעג ןטרָאד ךיז טָאה
 .רעייפ ןיא טוָאלענקעװַא ,ןענּופעג ןטרָאד ךיז

 ןיא ןרָאװשעג טַאהעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא אר
 ןייז ןּבעג טינ לָאז זדנּוא ןּופ רענייק :ןגָאז ּוצ יװַא ,הָּפצִמ

 ןייק ןעמוקעג זיא קלָאפ סָאד ןּואי!ּבײװ ַא רַאפ ןימינּב ּוצ רעטכָאט
 יז ןּוא ,טָאג רַאפ טנוװָא ןויּב ןסעזעג ןטרָאד ןענייז יז ןּוא ,לָא-תיֵּב
 ןּוא" .ןייװעג סיורג ַא טניײװעג ןּוא לוק רעיײז ןּביוהעגפיוא ןּבָאה
 סָאד זיא ,לארׂשי ןּופ טָאג ּוד הוהי ,סָאװרַאפ :טגָאזעג ןּבָאה יז
 לארׂשי ןּופ ןרעװ טרענימעג טנייה לָאז סע ,לארׂשי ןיא ןעשעג
 | ?טבש ןייא

 קלָאפ סָאד ךיז טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּואי
 -פיוא ןּוא ,חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא ,טרעדעפעג
 רעדניק יד ןּוא* .רעפּפָאדירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעג
 ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ זיא רעו :טגָאזעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 ?טָאג ּוצ גנּולמַאזנייַא רעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא טינ זיא סָאװ
 טינ זיא סָאװ םעד ןגעקַא ןעװעג זיא העובש עסיורג ַא םורָאװ
 רע לָאז ןטייט :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הָּפצִמ ןייק טָאג ּוצ ןעננַאנעגפױרַא
 !ןרעװ טייטעג

 רעייז ףיוא ןָאטעג גנַאּב טָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי
 זיא ןרָאװעג ןטינשענּפָא :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןימינּב רעדּורּב
 רעּבײװ ןגעװ ןָאט רימ ןלָאז סָאװ' !לארׂשי ןּופ טבש ןייא טנייה
 טינ יז טָאג ייּב ןרָאװשעג ןּבָאה רימ זַא ,ענעּבילּבעג יד רַאפ
 יז ןּבָאה* ?רעּביײװ רַאפ רעטכעט ערעזדנוא ןּופ ןּבעג ּוצ
 - סָאװ ,לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּופ ָאד רענייא רעװ זיא :טגָאזעג
 זיא רענייק טשרע ?הָּפצִמ ןייק טָאג ּוצ ןעננַאגעגפױרַא טינ זיא
 - .גנולמַאזנייַא רעד ּוצ דָעלִגשיִבְי ןּופ רעגַאל ןיא ןעמוקעג טינ
 רענייק טשרע ,ןרָאװעג טליײצעגרעּביא ויא קלָאפ סָאד םורָאװ'
 .דַעלְנשיַבְי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּופ ןעװעג טינ ןטרָאד זיא
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 יד ןּופ ןַאמ טנזיוט ףלעווצ ןיהַא טקישעג הדע יד טָאה'"
 ןוא טייג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױּפַאּב יז ןּבָאה יז ןּוא ,ןעגנּוי עשידלעה
 ןופ ףרַאש ןטימ דָעלְנשיִבָי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןגָאלש טלָאז ריא
 סָאד ןּוא* .רעדניק עניילק יד ןּוא רעּבײװ יד טימ ,דרעװש
 ןּוא ,ןױשרַאּפסנַאמ ןכַאלטיא :ןָאט טלָאז ריא סָאװ ךַאז יד זיא
 -סנַאמ ַא טימ ןגיל ןּופ סײװ סָאװ ןישרַאּפסּבײװ עכַאלטיא
 .ןגיליטרַאפ ריא טלָאז ,ןױשרַאּפ

 ריפ דָעלְנשיַבְי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּופ ןענופעג יז ןּבָאהי -
 ַא ןופ טסּוװעג טינ ןּבָאה סָאװ ןעיורפגנּוי ךַאלדיימ טרעדנּוה
 טכַארּבעג יז ןּבָאה יז ןּוא ;ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל ךרּוד ןַאמ
 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא סָאװ ויש ןייק רעגַאל ןיא

 יד ּוצ טדערעג ןּוא טקישעג טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא;*
 ּוִצ יז ןּבָאה יז ןּוא ,ןֹומִר זלעפ ןיא סָאװ ןימינּב ןּופ רעדניק
 רענעי ןיא טרעקענמּוא ךיז טָאה ןימינּב ןּוא* .םולש ןפּורעג
 ןּבָאה יז סָאװ ןעניױשרַאּפסּבײװ יד ןּבעגעג יז ןּבָאה יז ןּוא ,טייצ
 רעּבָא ,דָעלִגשיִבָי ןּופ ןענױשרַאּפסּבײװ יד ןּופ ןּבעל טזָאלעג
 .ייֵז רַאפ גונעג ןעוועג טינ ןענייז ױזַא וליּפַא

 טָאג סָאװ ,ןימינּב ףיוא ןָאטעג גנַאּב טָאה קלָאפ םעד ןּואי*
 ןוא!* .לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןשיװצ ךָארּב ַא טכַאמעג טָאה
 ןָאט רימ ןלָאז סָאװ :טגָאזעג ןּבָאה הדע רעד ןּופ עטסטלע יד
 טגיליטרַאפ ןענייז רעּבײװ זַא ,עקירעּביא יד רַאפ רעּבײװ ןגעוו
 השּורי ענענורטנַא ןַא :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* ?ןימינּב ןּופ ןרָאװעג
 ַא ןרעװ טקעמענסיוא טינ לָאז סע ידּכ ,ןענימינּב ןּביײלּב וּוּמ
 רעּבײװ ןּבעג טינ יז ןענעק רעּבָא רימי* .לארׂשי ןּופ טבש
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד םורָאװ ,רעטכעט ערעזדנוא ןּופ
 ּוצ בײװ ַא טיג סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןרָאװשעג
 ןּופ טָאג ּוצ בוט-םוִי ַא זיא טָא :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּואי !ןימינּב
 ןּופ חרומ ּוצ ,לֵאזתיֵּב ןּופ ןופצ ןיא סָאװ ֹוליִש ןיא רָאי ּוצ רָאי
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 םורָד ןיא ןּוא ,םָּכש ןייק לֵא-תיֵּב ןּופ ףיוא טייג סָאװ געװ םעד
 .הָנֹובל ןּופ

 ;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןסייהעג ןּבָאה יז ןּוא"י
 ריא ןּוא*- .רענטרעננײװ יד ןיא ןרעיול טלָאז ריא ןּוא טיינ
 ןײנסױרַא ןלעװ ֹוליש ןּופ רעטכעט יד יװ טָא ןּוא ;ןעזוצ טעװ
 -נײװ יד ןּופ ןײגסױרַא ריא טלָאז יװַא ,ץנעט יד ןיא ןצנַאט ּוצ
 יד ןּופ ךיז רַאפ ּביײװ ַא רעכַאלטיא ןּפַאכ ךייַא ןּוא ,רענטרעג
 סע ןּוא= .ןימינּב דנַאל ןיא ןײגקעװַא ןּוא ,ֹוליש ןּופ רעטכעט
 ןלעװ רעדירּב ערעײז רעדָא סרעטָאפ ערעייז יװ ,ןייז טעװ
 -טײל :ײז ּוצ ןגָאז רימ ןלעװ ױזַא ,זדנּוא טימ ןגירק ךיז ןעמּוק
 ןגירקעג רימ ןּבָאה ןכַאלטיא רַאפ טינ םורָאװ ,ודנּוא יז טקילעז
 ,ןּבענעגטינײז יז ריא טָאה סנקירּביא :"המחלמ רעד ןיא ּביײװ ַא
 .ןייז קידלוש דנּוצַא טלָאז ריא זַא

 ןּבָאה יז ןּוא ,ןָאטעג ױזַא ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּבָאה-*
 ייֵז סָאװ סנירעצנעט יד ןּופ ,לָאצ רעייז טול ,רעּבײװ ןעמונעג
 ךיז ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ;טּבױרעגקעװַא ןּבָאה
 ןּוא ,טעטש יד טױּבענּפָא ןּבָאה ןּוא ,הלחנ רעייז ּוצ טרעקענמּוא
 .ייז ןיא טצעזַאּב ךיז

 ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואי
 ןייז ּוצ ןּוא טבש ןייז ּוצ רעכַאלטיא טייצ רענעי ןיא ןטרָאד ןּופ
 ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןטרָאד ןּופ קעװַא ןענייז יז ןּוא ;החּפשמ
 .הלחנ

 ;לארׂשי ןיא ןעװעג טינ ךלמ ןייק זיא געט ענעי ןיא*
 .ןגיוא ענייז ןיא טכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רעכַאלטיא
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 א לֵאּומְׁש

 גרעּבעג םעד ןּופ ,םיפֹוצ-םִיַתָמָר ןּופ ןַאמ ַא ןעװעג זיא סעי א
 ןּופ ןּוז רעד ,הָנִקלֶא ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םירפא ןּופ

 ,ןפוצ ןּופ ןּוז םעד ,ּוחֹוּת ןּופ ןּוז םעד ,אּוהילָא ןּופ ןּוז םעד ,םֶחֹורְי
 ןעמָאנ רעד :רעּבײװ ײװצ טַאהעג טָאה רע ןּוא* .רעמירפא ןַא
 רעטיײװצ רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,הנַח ןעװעג זיא רענייא ןּופ
 ןייק טָאה הֵנַח ןּוא ,רעדניק טַאהעג טָאה הניַנּפ ןּוא ;הנינּפ
 רָאי ּוצ רָאי ןּופ טנעלפ ןַאמ רענעי ןּוא* .טַאהעג טינ רעדניק
 טָאנ ּוצ ןטכַאלש ּוצ ןּוא ןקּוּב ּוצ ךיז ,טָאטש ןייז ןּופ ןײנפױרַא
 ןענייז ,סחניּפ ןּוא ינֹפָח ,ןיז יײװצ סילַע ןּוא .ֹוליִש ןיא תֹואָבצ ןּופ
 ,גָאט רעד ןעוועג זיא סע יװ ןּוא* .טָאג ּוצ םינהֹּכ ןעוװעג ןטרָאד
 ּבייו ןייז ןּבעג רע טנעלפ ױזַא ,טכַאלשעג טָאה הָנִקלֶא ןּוא
 - רעּבָאי ,םיקלח רעטכעט עריא ןּוא ןיז עריא עלַא ןּוא ןהנינּפ
 רע טָאה ןהנַח םורָאװ ,קלח ןלעּפָאט ַא ןּבעג רע טגעלפ ןהִנַח
 ןוא* .טכַארט ריא ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג רָאנ ,טַאהעג ּביל
 ּוצ יז ידּכ ,טרעגרעעג ןרעגרע יז ךָאנ טָאה ּבײװ רעדנַא יד
 ןוא .טכַארט ריא ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג לי ,ןענערעצרעד
 ןעננַאגעגפױרַא זיא יז ןעוו ,רָאי ןיא רָאי ןָאט ױזַא טגעלפ רע יװ
 טָאה יז ןּוא ;ןרעגרע יז ענעי טנעלפ ױזַא ,טָאנ ןּופ זיוה ןיא
 טגָאזעג ןַאמ ריא הָנקלֶא טָאה* .ןסע טינ טנעלפ ןּוא ,טניײװעג
 ןוא ?טינ ּוטסע סָאװרַאפ ןּוא ?וטסניײװ סָאװרַאפ ,הֵנַח :ריא ּוצ
 טינ ריד ךיא ןיּב ?טרעמּוארַאפ ץרַאה ןייד ויא סָאװרַאפ
 ?רעדניק ןעצ ןּופ רעסעּב

 ןכָאנ ןּוא ֹוליִש ןיא ןסע ןכָאנ ןענַאטשענפיוא הֵנֵה ויא*
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 םעד ייּב לּוטש ַא ףיוא ןסעזעג זיא ןהֹּכ רעד ילֲע ןּוא-ןעקנירט
 רעטיּב ַא ןיא ןעװעג זיא יז יו ןּואי*-לּפמעט סטָאג ןּופ לדיטשייּב
 קרַאטש טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ יז טָאה ױזַא ,טימעג
 טָאג :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןָאטעג רדנ ַא טָאה יז ןּואי .טנײװעג
 ןּוא ,טסניד ןייד ןּופ ןייּפ יד ןעז ּוטסעװ ןעז ּביױא ,תֹואָבצ ןּופ
 ןּוא ,טסניד ןייד ןָא ןסעגרַאפ טינ ןּוא ,רימ ןָא ןטכַאד טסעװ
 םיא ךיא לעװ ,רכָז ַא דניק ַא טסניד ןייד ןעקנעש טסעװ
 רעסעמרעש ַא ןּוא ,ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא ףיוא טָאנ ּוצ ןּבענּפָא
 .ּפָאק ןייז ףיוא ןעמוקפורַא טינ טעװ

 רַאפ ןעװעג ללּפתמ גנַאל טָאה יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 יז ,הנַח םורָאװ;* .ליומ ריא טסַאּפעגפױא ילֲע טָאה ױזַא ,טָאג
 ךיז ןּבָאה ןּפיל עריא זיולּב ;ןצרַאה ריא ןיא טדערעג טָאה
 טָאה ילֵע ןּוא ;טרעהעג טינ ךיז טָאה לוק ריא רעּבָא ,טלקָאשעג
 :ריא ּוצ טגָאזעג ילֵע טָאה'* .רערוּכיש ַא רַאפ טנכערעג יז
 טָאה= .ךיז ןּופ ןייוו ןייד ּפָא ּוט ?רוּכיש ןייז ּוטסעװ ןענַאװ ויּב
 טימ יורפ ַא ,רַאה ןיימ ,ןיינ :טגָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג הֶנַח
 ּבָאה קנַארטעג קרַאטש ןּוא ןייוו ןּוא ,ךיא ןיּב טימעג רעווש ַא
 לעז ןיימ ןסָאנעגסױא ּבָאה ךיא טרעיינ ,ןעקנורטעג טינ ךיא
 -רעדינ ַא רַאפ טסניד ןייד ןטלַאה טינ טסלָאז* .טָאג רַאפ
 ןיימ ןּוא גָאלק סיורג ןיימ ןּופ םורָאװ ,יורפ רעקיטכערט
 ןפורעגּפָא ךיז טָאה" .רעהַא ויּב טדערעג ךיא ּבָאה שינרעגרע
 לָאז לארׂשי ןּופ טָאג רעד ןּוא ,םולשל יג :טגָאזעג טָאה ןּוא ילֵע
 טָאה* .םיא ןּופ ןטעּבעג טסָאה ּוד סָאװ השקּב ןייד ןעקנעש
 ענייד ןיא טייקילעוטייל ןעניפעג טסניד ןייד לָאז :טנָאזעג יז
 .ןגיוא

 ,ןסעגעג טָאה יז ןּוא ,געוװ ריא ףיוא ןעגנַאגעג זיא יורפ יד ןּוא
 ןּבָאה ירפ רעד ןיא ןּוא* .םינּפ רעדנַא ןַא ןגירקעג טָאה ןּוא
 ןּוא ,טָאג רַאפ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,טרעדעפעג ךיז יז
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 ןייק זיוה רעייז ןיא ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה
 טָאה טָאג ןּוא ;ןהָנַח ּבייװ ןייז טנעקרעד טָאה הָנִקלֶא ןּוא .הָמָר
 יד ןּופ יײרדמּוא ןכָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא" .טכַאדעג ריא ןָא
 טָאה יז ןּוא ;ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ןגָארטעגסױא הנַח טָאה ,געט
 -סיוא םיא ךיא ּבָאה טָאג ןּופ, :לײװ ,לאּומש ןעמָאנ ןייז ןפּורעג
 ."ןטעּבעג

 -פורַא זיא טניזעגזיוה ןצנַאג ןייז טימ הָנִקלֶא ןַאמ רעד ןּואי
 ,רָאי ןּופ רעפּפָאטכַאלש סָאד טָאג רַאפ ןטכַאלש ּוצ ןעגנַאגעג
 יז םורָאװ ,ןעגנַאגעגפױרַא טינ זיא הֵנַח רעּבָא* .רדנ ןייז ןּוא
 ;ןרעװ טניֹוװטנַא טעװ לגניא רעד זיּב :ןַאמ ריא ּוצ טגָאזעג טָאה
 רַאפ ןוייוו ךיז טעװ רע ןּוא ,ןעגנערּב םיא ךיא לעװ לָאמסנעד
 הָנקֹלֶא טָאה* .קידנעטש ףיוא ןּבײלּב ןטרָאד טעװ ןּוא ,טָאג
 ּביילּב ;ןגיױא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ ּוט :ריא ּוצ טגָאזעג ןַאמ ריא
 ןייז ןייז םייקמ טָאג רָאנ לָאז .ןעניוװטנַא םיא טסעװ ּוד זיּב
 זיּב דניק ריא ןניוועג טָאה יז ןּוא ;ןּבילּבעג יורפ יד זיא .טרָאװ
 .טניוװטנַא םיא טָאה יז

 טכַארּבעגפױרַא םיא יז טָאה ,טניֹוװטנַא םיא טָאה יז זַא ןּוא
 ;ןײװ לגָאל ַא ןּוא ,לעמ הָפיֵא ןייא ןּוא ,ןסקָא יירד טימ ,ךיז טימ
 רעד ןּוא ,ֹוליש ןיא טָאג ןּופ זיוה ןיא טכַארּבעג םיא טָאה יז ןּוא
 ןּוא ,סקָא םעד ןטכָאשעג ןּבָאה יז ןּוא* .גנּוי ןעוװעג זיא לגניא
 :טגָאזעג טָאה יז ןּוא* .ןילָע ּוצ לגניא םעד טכַארּבעג ןּבָאה
 ,רַאה ןיימ ,טּבעל לעז ןייד יװ יװַא ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא
 ללּפתמ ,ריד ןּבעל ןענַאטשעג ָאד זיא סָאװ יורפ יד ןיּב ךיא
 ללּפתמ ךיא ּבָאה לגניא ןקיזָאדמעד ףיוא" .טָאג ּוצ ןייז ּוצ
 ּבָאה ךיא סָאװ השקּב ןיימ ןעקנָאשעג רימ טָאה טָאג ןּוא ,ןעװעג
 ;טָאג ּוצ "ןעילעג םיא ּבָאה ךיא ךיוא ןּוא** .םיא ןּופ ןטעּבעג
 רע ןּוא .טָאג ּוצ ןעילעג רע זיא ,טּבעל רע סָאװ געט עלַא
 .טָאג ּוצ טקּוּבעג ןטרָאד ךיז טָאה

 .ּוהיִּתלִאְׁשֶהיָּתְלַאָׁש :ליּפשטרָאװ *
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 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעװעג ללּפתמ טָאה הֵנַח ןּואי ב
 ,טָאג ךרּוד קיטסּול זיא ץרַאה ןיימ
 ;טָאג ךרּוד ןּביוהרעד ויא ןרָאה ןיימ
 ,טנייפ עניימ ןגעקַא טיירּב זיא ליומ ןיימ
 .ףליה ןייד טימ ךיז יירפ ךיא םורָאװ
 ,הוהי יװ רעקילײה ַא ָאטיני
 ;ָאטינ זיא ריד ץּוח םורָאװ
 .טָאנ רעזדנּוא יװ זלעפ ַא ָאטינ ןּוא
 ,דייר עקידרעּפָאהכױה ריא טלָאז ןרעמ טיני
 ,ליומ רעיא ןּופ סטיישרַאפ לָאז סױרַא טינ
 ,הוהי זיא ןסיוו ןּופ טָאג ַא םורָאװ
 .ןגיוװעג םיׂשעמ ןרעװ םיא ןּופ ןּוא
 ,ןכָארּבעצ טרעוו םירֹוּביג ןּופ ןניוּב רעד*

 .טפַארק ןָא ןטרּוג עטלכיורטשעג ןּוא
 ,טיורּב םּוא ךיז ןעננידרַאפ עטַאי
 ;ּפָא ןעור עקירעגנוה ןּוא
 ,ןּביז טרעּבעג הרקע יד תעּב
 .טקלעוװרַאפ רעדניק ןיא עכייר יד טרעוו
 ,קידעּבעל טכַאמ ןּוא טייט טָאג
 .ףיוא טגנערּב ןּוא ּבּורג ןיא ןרעדינ טּכַאמ רע
 ,ךייר טכַאמ ןּוא םערָא טכַאמ טָאגי
 .טּביײהרעד ןּוא טרעדינרעד רע
 ,ןַאמערָא םעד ּביוטש ןּופ ףיוא טכיר רעי

 ,ןויבא םעד ףיוא רע טּביײה טסימ ןּופ
 ,ןטשריפ טימ ןצעז ּוצ יז
 ;ןּברַא יז רע טכַאמ דובּכ ןּופ ןָארט ַא ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןטסעפטנורג יד ןענייז סטָאג םורָאװ
 .טלעטשעג טלעוו יד יז ףיוא טָאה רע ןּוא
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 ,רע טיהַאּב עמורפ ענייז ןּופ סיפ ידי
 ;ןטינשרַאפ ךׁשֹוח ןיא ןרעװ םיעשר ןּוא
 .קרַאטש שטנעמ ַא זיא חֹוּכ טימ טינ םורָאװ
 ;ןכָארּבעצ ןרעוו טָאג ףיוא ןגירק סָאװ ידי

 ;יז ףיוא למיה ןיא טרענּוד רע
 ,דרע רעד ןּופ ןקע יד טּפשמ טָאנ
 ,ךלמ ןייז ּוצ טכַאמ טיג ןּוא
 ,ןטּבלַאזעג ןייז ןּופ ןרָאה םעד טּביײהרעד ןּוא

 רעד ןּוא .זיוה ןייז ּוצ הָמָר ןייק קעװַא זיא הָנְקלֶא ןּוא;
 .ןהֹּכ םעד ילֵע ןּבעל טָאג טנידעג טָאה לנניא

 יז ,ןעננוי עקיטכערטרעדינ ןעוועג ןענייז ןיז סילַע ןּוא:י
 יד ןּופ רענייטש רעד ןּוא* .טָאג ןּופ ןסיוו טלָאװעג טינ ןּבָאה

 טָאה סע רעצימע רָאנ רעװ :ןעװעג זיא קלָאפ ןטימ םינהֹּכ !
 סנהֹּכ םעד ןעמּוק טגעלפ יװַא ,רעפּפָאטכַאלש ַא טכַאלשעג
 לּפָאג ןקיניײצײרד ןטימ ,שיילפ סָאד טכָאקעג טָאה עמ יװ ,גנוי
 ןיא רעדָא ןקעּב ןיא ןכעטשנײרַא טנעלפ ןּוא;* ,טנַאה ןייז ןיא
 לּפָאנ רעד רָאנ סָאװ ;ּפָאט ןיא רעדָא לסעק ןיא רעדָא ןַאפ
 .טימרעד ןעמּונענּוצ ןהֹּכ רעד טָאה ,טכַארּבענּפױרַא טָאה
 ןיהַא ןעמּוקעג ןענייז סָאװ לארׂשי ץנַאג ּוצ ןָאט יז ןגעלפ ױזַא
 ,סטעפ סָאד טפמעדעג טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ* .ֹוליִש ןייק
 טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןגָאז ןּוא ,גנוי סנהֹּכ םעד ןעמּוק טנעלפ
 ליוו רֶע םורָאװ ,ןהֹּכ ןרַאפ ןטָארּב םּוצ שיילפ ּבינ :טכַאלשעג
 רעד זַא ןּוא;* .יור טרעיינ ,שיילפ טכָאקעג ריד ןּופ ןעמענ טינ
 ןפמעד טשרָאקַא ןעמ לָאז ןפמעד :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןַאמ
 טנעלפ יװַא ,טסּולעג ץרַאה ןייד יװ ריד םענ ןּוא ,סטעפ סָאד
 טימ ךיא םענ טינַא ,ןּבעג ּוטסּומ טציא אקווד ,ןיינ ;ןגָאז רע
 סיורג רעייז ןעװעג זיא ןעגנוי יד ןּופ דניז יד ןּואי .טלַאװעג
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 ןּברק םעד ןעװעג הזבמ ןּבָאה ןשטנעמ יד םורָאװ ,טָאג רַאפ
 .טָאג ןּופ

 לנניא ַא ,טָאג רַאפ רעניד ַא ןעװעג זיא לאּומש ןּואי*
 עלעטנַאמ ןיילק ַא ןּוא* .דֹופִא םענענייל ַא ןיא טרּונעגנָא
 רָאי ןּופ ןעגנערּבפורַא םיא ןּוא ,ןכַאמ רעטּומ ןייז םיא טנעלפ
 ןטכַאלש ּוצ ןַאמ ריא טימ ןעמּוקענפורַא זיא יז ןעװ ,רָאי ּוצ
 ןשטנעּב טנעלפ ילֵע ןּוא" .רָאי ןּופ רעפּפָאטכַאלש סָאד
 ןופ ןעמָאז ןרעשַאּב טָאג ריד לָאז :ןגָאז ןּוא ,ּבײװ ןייז ןּוא ןהָנִקלֶא
 ןעילטנַא יא סָאװ גנּואײלטנַא רעד רַאפ ּבײװ רעקיזָאדרעד
 טָאג ךיוא טָאהי .םײהַא ןייג ןגעלפ יז ןּוא .טָאג ּוצ ןרָאװעג
 טָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ןהנַח ןָא טכַאדעג
 לאּומש לנניא רעד ןּוא .רעטכעט ײװצ ןּוא ןיז יירד ןרָאּבעג
 .טָאג ייּב ןסקַאװעגפיוא זיא

 טרעהעג טָאה רע ןּוא ;טלַא רעייז ןעװעג זיא ילֵע ןּואיי
 יד טימ ןגיל יז זַא ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ּוצ ןעּוט ןיז ענייז סָאװ ץלַא
 .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןייֵא ךיז ןעלמַאז סָאװ רעּבײװ
 עכלעזַא ריא טּוט סָאװרַאפ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא*
 "מעד ןּופ םיׂשעמ עטכעלש ערעײַא רעה ךיא םורָאװ ?ןכַאז
 יד זיא טּוג טינ םורָאװ ;עניימ ןיז ,טיני* .קלָאפ ןצנַאג ןקיזָאד
 זַא* .ןטײרּפשרַאפ טָאג ןּופ קלָאפ סָאד רעה ךיא סָאװ גנורעה
 םיא רַאפ ןייַא ךיז טלעטש ,ןשטנעמ ַא ןגעק טקידניז שטנעמ ַא
 רַאפ טעװ רעװ ,טָאג ןגעק טקידניז שטנעמ ַא זַא רעּבָא ,ןידיתיּב
 רעייז ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא ?ןטעּב םיא
 .ןטיײט טלָאװעג יז טָאה טָאג םורָאװ ;רעטָאפ

 ןּוא ,רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא לאּומש לגניא רעד ןּוא"
 .ןטייל ייּב יא טָאג ייּב יא קילעפעגליֹוװ רעמ

 ּוצ טָאה ןּוא ,ןילַע ּוצ ןעמּוקעג זיא ןַאמ רעכַאלטעג ַא ןּואיי
 ןקעלּפטנַא ךָאד ּבָאה ךיא :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא :טגָאזעג םיא
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 ןיא ןעװעג ןענייז יז תעּב זיוה סרעטָאפ ןייד ּוצ טקעלּפטנַא ךיז
 טלײװרעדסױא םיא ןּוא* ,ןהערַּפ ןּופ זיוה םעד רעטנּוא םִיַרצִמ
 ןײגוצפורַא ,רימ ּוצ ןהֹּכ ַא רַאפ לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ
 רַאפ דֹופַא ןַא ןגָארט ּוצ ,ךיוריײװ ןרעכייר ּוצ ,חּבומ ןיימ ףיוא
 -רעייפ עלַא זיוה סרעטָאפ ןייד ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןּוא ;רימ
 ריא טערט סָאװ רַאפ= .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רעפּפָא
 ךיא סָאװ רעפּפָאזייּפש ןיימ ףיוא ןּוא רעפּפָאטכַאלש ןיימ ףיוא
 רעמ ןיא ןיז ענייד טסטלַאה ןּוא ,גנּוניֹוװ ןיימ ןיא ןלױפַאּב ּבָאה
 רעדעװטעי ןּופ ןטסעּב ןטימ ןּפָאטש ּוצ ךייַא ידּכ ,ךימ יװ דובּכ
 ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאז םּורד*י ?קלָאפ ןיימ לארׂשי ןּופ ןּברק
 ןייד ןּוא זיױה ןייד :טגָאזעג טסעװעג ךיא ּבָאה ןגָאז :לארׂשי
 רעּבָא ;קיּבײא ףיוא רימ רַאפ ןייגמּוא ןלעװ זיוה סרעטָאֿפ
 יד םורָאװ ;רימ ןּופ ןייז סע לָאז ןטימרַאפ ,טָאג טנָאז ,דנּוצַא
 -רַאפ סָאװ יד ןּוא ,דובּכ ןּבעג ךיא לעװ ,דובּכ רימ ןּבינ סָאװ
 ןוא ,ןעמוק געט ,עז* .ןרעװ טצַאשעגגנירג ןלעװ ,ךימ ןטכַא
 סרעטָאפ ןייד ןּופ םערָא םעד ןּוא םערָא ןייד ןקַאהּפָא לעװ ךיא
 יװ ןקּוק טסעוװ ןּוא*  .זיוה ןייד ןיא ןייז טינ טעװ ןקז ַא זַא ,זיוה
 ןָאט סטּוג טעװ סָאװ ןכַאלטיא ףיוא גנוניֹוװ ןיימ ןּופ אנֹוׂש ַא
 ןוא**  .זיױה ןייד ןיא ןייז טינ לָאמניק טעװ ןקז ַא ןּוא ;לארׂשי
 ,חּבֹומ ןיימ ןּבעל ןּופ ןדיינשרַאפ ךיא לעװ ריד ןּופ ןכַאלטיא טינ
 ;לעז ןייד ןטכַאמשרַאפ ןּוא ןגיוא עניײד ןייגסיוא ןכַאמ ּוצ ידּכ
 -עננוי ןּברַאטש ןלעװ זיוה ןייד ןיא ענעסקַאװעגפיוא עלַא ןּוא
 ףיוא ןעמּוק טעװ סָאװ :ןכיײצ רעד ןייז ריד טעװ סָאד ןּוא** .טיײל
 יז ןלעװ גָאט ןייא ןיא--ןסחניּפ ןּוא ןינפֶח ףיוא ,ןיז יײװצ ענייד
 ןעיירטעג ַא ןלעטשפיוא רימ לעװ ךיא ןּוא* .ןּברַאטש עדייּב
 ןּוא ;לעז ןיימ ןיא ןּוא ןצרַאה ןיימ ןיא יו ױזַא ןָאט טעװ סָאװ ןהֹּכ
 ןייגמּוא טעװ רע ןּוא ,זיוה רעכיז ַא ןעיוּבפיוא םיא לעװ ךיא
 רעכַאלטיא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .געט עלַא ןטּבלַאזעג ןיימ רַאפ
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 םיא ּוצ ןקּוּב ךיז ןעמּוק טעװ ,זיוה ןייד ןיא רעּביא טּביײלּב סָאװ
 םענ :ןגָאז טעװ ןּוא ,טיורּב לּבעל ַא ןּוא קיטשרעּבליז ַא םּוא
 ַא ןסע ּוצ ,תונּוהּכ יד ןּופ רענײא ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,ּוצ ךימ
 .טיורּב לקיטש

 ןּוא ;ןילַע ןּבעל טָאג טנידעג טָאה לאּומש לנניא רעד ןּואי
 עטּפָא ןייק ,געט ענעי ןיא ןטלעז ןעװעג זיא טרָאװ סטָאנ

 ןעוו ,געט ענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא" .ןעװעג טינ זיא גנּואעז
 ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןגיוא ענייז ןּוא--טרָא ןייז ףיוא ןגעלעג זיא יֵלֲע
 טָאג ןּופ טכיל סָאד ןּואי-ןעז טנעקעג טינ טָאה רע ;ןרעװ לקנוט
 ןיא ןגעלעג זיא לאּומש ןּוא ,ןעגנַאגענסױא ןעוועג טינ ךָאנ זיא
 ,טָאג ןּופ ןורָא רעד ןעװעג זיא ןטרָאד סָאװ ,טָאז ןּופ לּפמעט
 .ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג רע טָאה ;ןלאּומש ּוצ ןפּורעג טָאג טָאהי
 ;ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןילַע ּוצ ןפָאלענּוצ זיא רע ןּואי
 טינ ּבָאה ךיא :טנָאזעג רע טָאה .ןפּורעג ךימ ךָאד טסָאה
 .טניילעג ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג רע זיא .קירּוצ ךיז גייל ;ןפּורעג

 -פיוא זיא לאּומש ןּוא ,ןלאּומש ןפּורעג רעדיװ טָאג טָאה'
 ןיּב ָאד :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןילַע ּוצ ןעגנַאגענּוצ זיא ןּוא ןענַאטשעג
 טינ ּבָאה ךיא :טגָאזעג רע טָאה .ןפורעג ךימ ךָאד טסָאה ;ךיא
 .קירּוצ ךיז גייל ;ןּוז ןיימ ,ןפּורעג

 ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ,טָאג טנעקעג טינ ךָאנ טָאה לאּומש ןּואי
 .םיא ּוצ טקעלּפטנַא טַאהעג טינ ךָאנ ךיז טָאה טָאג

 ןּוא .לָאמ ןטירד םּוצ ןלאומש ןפורעג רעדיװ טָאג טָאהי
 טָאה ןּוא ,ןילַע ּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 ילֵע טָאה .ןפּורעג ךימ ךָאד טסָאה ;ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג
 טנָאזעג טָאה ילֲע ןּוא" .לגניא םעד טפּור טָאג זַא ןענַאטשרַאפ
 ּוצ ןפור טעװ עמ זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא ;ךיז גייל יג :ןלאּומש ּוצ
 .טרעה טכענק ןייד םורָאװ ,טָאג ,דער :ןגָאז ּוטסלָאז ,ריד
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 .טרָא ןייז ףיוא טגײלעג ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג לאּומש זיא
 טָאה ןּוא ,טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא טָאג ןּוא=
 טָאה !לאּומש !לאּומש :לָאמ עקידרעירפ יד יװ יױזַא ןפּורעג
 טָאג טָאהי'* .טרעה טכענק ןייד םורָאװ ,דער :טגָאזעג לאּומש
 רעכַאלטיא זַא ,לארׂשי ןיא ךַאז ַא ּוט ךיא ,עז :ןלאּומש ּוצ טגָאזעג
 םענעי ןיא** .ןרעיוא עדייּב ענייז ןגנילק ןלעװ ,סע טרעה סָאװ
 טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןילַע ףיוא ןייז םייקמ ךיא לעװ גָאט
 םיא ּבָאה ךיא םורָאװ'* .ףוָס ןויּב ּביהנָא ןּופ ,זיוה ןייז ןגעװ
 רעד רַאפ ,קיּבײא ףיוא זיוה ןייז טּפשמרַאפ ךיא זַא טגָאזעגנָא
 ףיוא הללק ַא ןעננערּב ןיז ענייז זַא טסּוװעג טָאה רע סָאװ ,דניז
 ןרָאװשעג ךיא ּבָאה םּורד ןּוא* .טרעװעג טינ יז טָאה ןּוא ,ךיז
 ןּבעגרַאפ טעװ זיוה סילַע ןּופ דניז יד ּבױא :זיוה סילַע ףיוא
 ףיוא רעּפּפָאזײּפש ךרוד רעדָא רעפּפָאטכַאלש ךרּוד ןרעוװ
 !קיּבייא

 טָאה רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא זיּב ןגעלעג זיא לאומש ןּואיי
 טַאהעג ארֹומ טָאה לאומש ןּוא .זיוה סטָאג ןּופ ןריט יד טנפעעג
 ,ןלאּומש ןפּורעג ילֵע טָאה= .ןילַע ּוצ גנואעז יד ןלייצרעד ּוצ
 .ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג רע טָאה !ןּוז ןיימ לאּומש :טגָאזעג טָאה ןּוא
 ריד ּוצ טָאה רע סָאװ ךַאז יד זיא סָאװ :טגָאזעג רע טָאהי
 .ךיד טעּב ךיא ,רימ ןּופ ןענעקיילרַאפ טינ טסלָאז ?טדערעג
 רימ ןּופ טסעוװ ּוד ּביױא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט טָאג-ריד לָאז

 ּוצ טָאה טָאג סָאװ רעטרעװ עלַא ןּופ טרָאװ ַא ןענעקיילרַאּפ -
 ,רעטרעוו עלַא טליײצרעד םיא לאּומש טָאה* .טדערעג ריד-

 זיא רע :טנָאזעג טָאה רע ןּוא .םיא ןּופ טנקיילרַאפ טינ ןּוא
 .ןָאט רע לָאז ,ןגיוא ענייז ןיא טּוג זיא סָאװ ;הוהִי

 ,םיא טימ ןעװעג זיא טָאג ןּוא ,ןסקַאװעג זיא לאּומש ןּואי"
 רעד ּוצ ןלַאפ טזָאלעג טינ רעטרעוו ענייז עלַא ןּופ טָאה רע ןּוא
 טסּוװעג טָאה עַבָש-רַאּב זיּב ןּוא ןֶד ןּופ לארׂשי ץנַאג ןּוא" .דרע
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 ןוא: .טָאג ןּופ איבנ ַא רַאפ ןרָאװעג טּבױלגַאּב זיא לאּומש זַא
 ךיז טָאה טָאג םורָאװ ;ֹוליש ןיא ןויװַאּב רעדיװ ךיז טָאה טָאג
 .טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ֹוליִש ןיא ןלאּומש ּוצ טקעלּפטנַא
 .לארׂשי ץנַאג ּוצ סױרַא זיא ןלאּומש ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי יד

 יד ןגעקַא המחלמ ףיוא ןעננַאגעגסױרַא זיא לארׂשי ןּוא
 יד ןּוא ,רֶזָעְרָבֶא ייּב טרעגַאלעג ןּבָאה יז ןּוא ,םיּתשִלּפ
 ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי .קָפֵא ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה םיּתשִלּפ
 ךיז טָאה המחלמ יד ןּוא ,לארׂשי ןגעקַא טלעטשעגסיוא ךיז
 ;םיּתשִלּפ יד רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא לארׂשי ןּוא ,טײרּפשרַאפ
 ריפ םּורַא דלעפ ןפיוא טכַאלש רעד ןיא טייטעג .ןּבָאה יז ןּוא
 ,רענַאל ןיא ןעמּוקענקירּוצ זיא קלָאפ סָאד זַא ןּוא* .ןַאמ טנזיוט
 זדנּוא טָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןּבָאה
 ּוצ ןעמענרעּבירַא רימָאל ?םיּתשַלּפ יד רַאפ ןגָאלשעג טָאג טנייה
 ןעמוק לָאז רע ידּכ ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד ֹוליש ןּופ ודנּוא
 ערעודנּוא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןפלעה זדנּוא ןּוא ,זדנּוא ןשיװצ
 | , .טנייפ

 -רעּבירַא ןּבָאה יז ןּוא ,ֹוליש ןייק טקישעג קלָאפ סָאד טָאהּי
 ןּופ טָאג ןּופ דנּוּב םעד ןּופ ןורָא םעד ןטרָאד ןּופ ןגָארטעג
 ןעװעג ןענייז ןטרָאד ןּוא ;םיבּורּכ יד רעּביא טציז סָאװ תֹואָבצ
 .סחניּפ ןּוא ינפח ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד יּב ןיז ײװצ סילַע
 ןעמּוקעננָא זיא דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 ,גנּולַאש עסיורג ַא טלַאשעג לארשי ץנַאג ןּבָאה ױזַא ,רענַאל ןיא
 ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא" .ןרָאװעג טכליהרַאפ זיא דרע יד זַא
 סָאװ :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,גנּולַאש רעד ןּופ לוק םעד טרעהעג
 ןּופ רעגַאל ןיא גנּולַאש רעסיורג רעקיזָאדרעד ןּופ לוק רעד זיא
 טָאג ןּופ ןורָא רעד זַא ןרָאװעג רָאװעג ןענייז יז ןּוא ?םירבִע יד
 ארֹומ ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי .רענַאל ןיא ןעמּוקעגנָא זיא
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 .רענַאל ןיא ןעמּוקעג זיא הוהי :טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,ןגָארקעג
 ןעשעג טינ זיא סָאװ-ױזַא םורָאװ !זדנּוא ײװ :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא
 ןייז ליצמ ודנּוא טעװ רעװ !ודנּוא ײװ" .ןטכענרעייאךטכענ
 ןענייז סָאד ?רעטעג עקיטכַאמ עקיזָאדיד ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 ײלרעלַא טימ םירצִמ יד ןגָאלשעג ןּבָאה סָאװ רעטעג יד ךָאד
 ריא ,רענעמ טייז ןּוא ,ְךייַא טקרַאטש' .רּבדִמ ןיא קעלש
 ןּבָאה יז יװ ױזַא ,םירבִצ יד ןעניד טינ טלָאז ריא ידּכ ,םיּתשִלּפ
 .ןטלַאה המחלמ טלָאז ריא ןּוא ,רענעמ טייז םּורד ;טנידעג ךייַא

 זיא לארׂשי ןּוא ,ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי"
 ענייז ּוצ רעכַאלטיא ןפָאלטנַא ןענייז יז ןּוא ,ןרָאװעג ןגָאלשעג
 סע ןּוא ,קַאלש רעסיורג ַא רעייז ןעװעג זיא סע ןּוא .ןטלעצעג
 ןּוא* .רעייגסופ טנוױט קיסיירד לארׂשי ןּופ ןלַאפעג ןענייז
 ןיז ײװצ סילַע ןּוא ,ןרָאװעג ןעמּונעגוצ זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד
 .סחניּפ ןּוא ינֹפָח ,ןרָאװעג טייטעג ןענייז

 ,דלעפטכַאלש ןופ ןפָאלטנַא ויא ןימינּב ןּופ ןַאמ ַא ןּוא*
 טימ ,גָאט םענעגייא םעד ןיא ֹוליש ןייק ןעמּוקעננָא זיא רע ןּוא
 רע יװ ןּוא;* .ּפָאק ןייז ףיוא דרע ןּוא ,ןסירעצ רעדיילק ענייז
 -סיוא ,געװ םייּב לּוטש ַא ףיוא טציז ילֵע טשרע ,ןעמוקעג זיא
 ןורָא םעד ןגעװ טרעטיצעג טָאה ץרַאה ןייז םורָאװ ;קידנקּוק
 יד ןּוא ,טָאטש ןיא ןנגָאונָא ןעמּוקעג זיא ןַאמ רעד ןּוא .טָאג ןּופ
 טרעהעג טָאה יִלֵע ןּואי* .ןעירשעגפיוא טָאה טָאטש עצנַאג
 לוק רעד זיא סָאװ :טנָאזעג טָאה ןּוא ,יירשעג םעד ןּופ לוק םעד
 זיא ןּוא טלײַאעג ןַאמ רעד טָאה ?םערַאיל ןקיזָאדמעד ןּופ
 ןעװעג זיא ילֵע ןּוא* .טליײצרעד ןילַע טָאה ןּוא ,ןעמוקעגוצ
 ,רַאטש ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז ןּוא ,טלַא רָאי קיצנינ ןּוא טכַא
 :ןילַע ּוצ טגָאזעג ןַאמ רעד טָאהי* .ןעז טנעקעג טינ טָאה רע ןּוא
 טנייה ןיּב ןּוא ,דלעפטכַאלש ןּופ ןעמּוקעג זיא סָאװ רעד ןיּב ךיא
 ךַאז יד זיא יװ :טגָאזעג רע טָאה .דלעפטכַאלש ןּופ ןפָאלטנַא
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 טָאה ןּוא טרעפטנעעג רעגָאנָא רעד טָאה" ?ןּוז ןיימ ,ןעװעג
 זיא סע ןּוא ,םיּתשלּפ יד רַאפ ןפָאלטנַא זיא לארׂשי :טגָאזעג
 ענייד ךיוא ןּוא ,קלָאפ ןשיװצ קַאלש רעסיורג ַא ןעוועג ְךיֹוא
 ןורָא רעד ןּוא ,סחניּפ ןּוא ינפָח ,ןרָאװעג טייטעג ןענייז ןיז עדייּב
 .ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא טָאג ןּופ

 ןופ ןורָא םעד טנָאמרעד טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 ןייַּב ךַאלײװרעטניה לּוטש ןּופ ןלַאפענּפָארַא רע זיא יױװַא ,טָאג
 זיא רע ןּוא ,ןכָארּבעצ ךיז טָאה קינעג ןייז ןּוא ,רעיוט ןּופ טייז
 .קיּבילרעװש ןּוא טלַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד םורָאװ ;ןּברָאטשעג

 .רָאי קיצרעפ לארׂשי טּפשמעג טָאה רע ןּוא
 םּוצ קידעגָארט ןעװעג זיא ,ּבײװ סעסחניּפ ,רּונש ןייז ןּוא

 ןּופ ןורָא רעד זַא ,גנורעה יד טרעהעג טָאה יז יװ ןּוא ,ןעניװעג
 ןַאמ ריא ןּוא רעװש ריא ןּוא ,ןרָאװעג ןעמּונענקעװַא זיא טָאג
 ,ןרָאּבעג טָאה ןּוא טזָאלענּפָארַא ךיז יז טָאה יװַא ,טיוט ןענייז
 ריא תעּב ןּואי .ריא ףיוא ןעמוקעג ןענייז ןעײװ עריא םורָאװ
 ,ריא ןּבעל ןענַאטשעג ןענייז סָאװ רעּבַײװ יד ןּבָאה ,ןּברַאטש
 ּוטסָאה ןּוז ַא םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ;טגָאזעג ריא ּוצ
 ריא ןָאטענּוצ טינ ןּוא ,טרעפטנעעג טינ טָאה יז רעּבָא .ןרָאּבענ
 ּוצ ױזַא ,"דֹובּכ-יא לגניא םעד ןפּורעג טָאה יז ןּואי .ץרַאה
 רעד ןגעװ ;לארׂשי ןּופ דובּכ רעד ךיז טָאה ןָאטענּפָא :ןגָאז
 ןוא רעש ריא ןגעוו ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןּופ גנומענקעװַא
 דובּכ רעד ךיז טָאה ןָאטענּפָא :טנָאזעג טָאה יז ןּוא* .ןַאמ ריא
 ןעמונעגקעװַא זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד םורָאװ ,לארׂשי ןּופ
 .ןרָאװעג

 ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעמונעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי ןד
 יד ןּוא" .דֹודׁשַא ןייק רֶזֶעְדְבֶא ןּופ טכַארּבעג םיא ןּבָאה

 םיא ןּבָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעמּונעג ןּבָאה םיּתשִלּפ
 .דובּכ סיוא א
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 ןּבעל טלעטשעגקעװַא םיא ןּוא ,ןֹונָד ןּופ זיוה ןיא טכַארּבעג
 ,ןגרָאמ ףיוא טרעדעפעג ךיז ןּבָאה רעדֹודשַא יד ןּוא* .ןֹוגָד
 דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעגרעדינַא טניל ןֹוגָד טשרע
 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןֹוגָד ןעמּונעג יז ןּבָאה ;טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ
 טרעדעפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .טרָא ןייז ףיוא טרעקעגמּוא
 ןלַאפעגרעדינַא טניל ןֹוגָד טשרע ,ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא
 רעד ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאפ דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא
 טקַאהענּפָא ןגיל ןכעלפטנַאה עדייּב ענייז ןּוא ןֹונָד ןּופ ּפָאק
 םּורד* .ןּבילּבעג םיא זיא ןֹוגָד ןּופ ביל רעדנ רָאנ ;לעװש ןפיוא
 זיוה ןיא ןעמּוק סָאװ עלַא ןּוא ,ןֹונָד ןּופ רעטסירּפ יד טינ ןטערט
 ןקיטנײה ףיוא זיּב דֹודשַא ןיא ןֹוגד ןופ לעוװש םעד ףיוא , ןֹוגָד ןּופ
 .נָאט

 רעדֹודשַא יד ףיוא רעווש ןעװעג זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ןּואי
 טימ טנָאלּפעג יז טָאה ןּוא ,טסיװרַאפ ייז טָאה רע ןּוא
 רעדֹודשַא יד יװ ןּואי .ןקרַאמעג עריא טימ דֹודשַא-ןרעטָאלּב
 ןּופ ןורָא רעד :טגָאזעג יז ןּבָאה ,ױזַא טלַאה סע זַא ןעזעג ןּבָאה
 ןייז םורָאװ ,זדנּוא ייּב ןּבײלּב טינ רָאט לארׂשי ןּופ טָאג םעד
 .טָאג רעזדנוא ןֹוגָד ףיוא ןּוא זדנּוא ףיוא טרַאה זיא טנַאה

 עלַא ךיז ּוצ טלמַאזעגניַא ןּבָאה ןּוא טקישעג ןּבָאה יז ןּואי
 רימ ןלָאז סָאװ :טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ
 טגָאזעג ענעי ןּבָאה ?לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד טימ ןָאט
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןורָא רעד ןײגרעּבירַא לָאז תַנ ןייק
 ןּופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעגרעּבירַא ןּבָאה יז ןּוא
 .לארׂשי

 -רעּבירַא םיא ןּבָאה יז יו םעדכָאנ ,ןעװעג זיא סע ןּוא"
 רעייז טימ טָאטש רעד ןיא ןעוועג טָאג ןּופ טנַאה יד זיא ,ןגָארטעג
 רעד ןּופ ןשטנעמ יד טנָאלּפעג טָאה רע ןּוא ,המוהמ רעסיורג ַא
 יז ייַּב ןכָארּבעגסױא ןּבָאה סע ןּוא ,סיורנ ויּב ןיילק ןּופ טָאטש
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 ןייק טָאג ג ןּופ ןורָא םעד טקישעגקעװַא יז ןּבָאה* .ןרעטָאלּב
 .ןֹורקָע

 ןעמּוקעגנָא זיא טָאנ ןּופ ןורָא רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 | טָאה עמ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעירשעג רענֹורקֶע יד ןּבָאה ,ןֹורקֶע ןייק
 . ,לארׂשי ןופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד רימ ּוצ טכַארּבעגרעּבירַא
 ! ןּבָאה ןּוא טקישעג ןּבָאה יז ןּואי* .קלָאפ ןיימ ןּוא ךימ ןטייט ּוצ
 אה יז ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ עלַא טלמַאזעגנייַא
 , ןּוא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד קעװַא טקיש :טגָאזעג
 / ךימ ןטייט טינ לָאז רע ידּכ ,טרָא ןייז ּוצ ןרעקמוא ךיז רע לָאז
 / רעד ןיא ןעװעג זיא המּוהמ-טיוט ַא םורָאװ .קלָאפ ןיימ ןּוא
 | .רעווש רעייז ןעוועג ןטרָאד זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ;טָאטש רעצנַאג
 | טגָאלּפעג ןענייז ,ןּברָאטשעג טינ ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ןּואי*
 | זיא טָאטש רעד ןּופ יירשעג סָאד ןּוא ,ןרעטָאלּב טימ ןרָאװענ
 | .למיה ןויּב ףױרַא
 | יד ןּופ דלעפ ןיא ןעװענּפָא זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד ןּואי |

 | יד ןפורעג םיּתשִלּפ יד ןּבָאה" .םישדח ןּביז םיּתשִלּפ
 | ןָאט רימ ןלָאז סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעגָאזרָאװ יד ןּוא רעטסירּפ
 ןלָאז רימ סָאװ טימ ןסיװ זדנּוא טכַאמ ?טָאג ןּופ ןורָא םעד טימ
 , ּפָא טקיש ריא זַא :טגָאזעג ייז ןּבָאה' .טרָא ןייז ּוצ ןקישּפָא םיא
 ! ןקישּפָא טינ םיא ריא טלָאו ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד
 | -דלש ַא ןלָאצּפָא םיא ריא טלָאז ןלָאצּפָא טרעיינ ;ןקידײל טימ
 | טעװ ךייַא ןּוא ,ןרעװ טלייהעג ריא טעװ לָאמסנעד ;רעּפּפָא
 , ןּופ ןָאטעגּפָא טינ ךיז טָאה טנַאה ןייז סָאװרַאפ ןרעװ טסּוװַאּב
 / סָאװ רעפּפָאדלּוש סָאד ןייז לָאז סָאװ :טגָאזעג יז ןּבָאה* .ךייַא
 ןופ לָאצ רעד טול :טגָאזעג יז ןּבָאה ?ןלָאצּפָא םיא ןלָאז רימ
 ףניפ ןּוא ןרעטָאלּב ענרעדליג ףניפ ,םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד
 סא ףיוא ןעװעג זיא הפנמ ןייא םורָאװ ;זיימ ענרעדליג
 יד ןכַאמ ריא טלָאז םּורד" .ןטשריפ ערעײַא ףיוא ןּוא

| 
| 

| 
| 

| 
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 ןּופ ןטלַאטשעג יד ןּוא ,ןרעטָאלּב ערעײַא ןּופ ןטלַאטשעג
 ןּבעג טלָאז ריא ןּוא ,דנַאל רעייַא ןּברַאדרַאפ סָאװ ,זיימ ערעייַא
 ןייז ןרעגנירגרַאפ רע טעװ רשפא ;לארׂשי ןּופ טָאג םּוצ דובּכ
 .דנַאל רעייַא ןּופ ןּוא ,רעטעג ערעייַא ןּופ ןּוא ,ךייַא ןּופ טנַאה
 יד יװ ױזַא ,ץרַאה רעיא ןכַאמ טרַאה ריא טלָאז סָאװ ךָאנ ןּוא
 ,רָאװרַאפ ?ץרַאה רעײז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה הערַּפ ןּוא םירצִמ
 יז ןּוא ,ןזָאלענקעװַא יז ייז ןּבָאה ,ייז ןָא ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע זַא
 םעיינ ַא טכַאמ ןּוא טמענ ,דנּוצַא ןּואי .ןעגנַאגענקעװַא ןענייז
 ַא ףױרַא טינ זיא יז ףיוא סָאװ ,יק עטּבלעקעג ייווצ ןּוא ,ןגָאװ
 "מּוא ןּוא ,ןגָאװ םעד ןיא יק יד ןענַאּפשניַא טלָאז ריא ןּוא ;ךָאי
 טלָאז ריא ןּוא* .םײהַא יז רעטניה ןּופ רעּבלעק ערעיײז ןרעק
 ןּוא ,ןגָאװ ןפיוא ןגײלפױרַא םיא ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעמענ
 -דליש ַא רַאפ ּפָא םיא טלָאצ ריא סָאװ ןכַאז ענרעדלינ יד
 ןּוא ;טייז ןייּב םיא ןטסַאק ַא ןיא ןָאטנײרַא ריא טלָאז ,רעפּפָא
 ּביוא ,ןעז ריא טעװי .ןייג לָאז רע ןוָאלקעװַא םיא טלָאז ריא
 "תיֵּב ןייק ,ןײגפױרַא רע טעװ קרַאמעג ןייז ןופ געװ םעד טימ
 ּביוא ןּוא ,זייּב עסיורג עקיזָאדסָאד ןָאטעג ודנּוא רע טָאה ,ׁשֶמָׁש
 סָאד ;ןפָארטעג ודנּוא טָאה טנַאה ןייז טינ זַא ןסיוו רימ ןלעװ ,טינ
 .ןעשעג הּביס ַא ודנּוא זיא

 יײװצ ןעמּונעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןָאטעג ױזַא ןשטנעמ יד ןּבָאה'"
 ערעיײז ןּוא ,ןגָאװ ַא ןיא טנַאּפשעגנײַא יז ןּוא ,יק עטּבלעקעג
 ןּבָאה יז ןּואי* .םייה רעד ןיא טרַאּפשרַאפ יז ןּבָאה רעּבלעק
 ןטסַאק םעד ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָאװ ןפיוא ןָאטעגפױרַא
 .ןרעטָאלּב ערעײז ןּופ ןטלַאטשעג יד ןּוא זיימ ענרעדלינ יד טימ
 ןופ געװ ןפיוא ,געוו ןטימ ךיילג ןעמּונרַאפ ךיז ןּבָאה יק יד ןּואי*
 ןוא ןעגנַאגעג ,ןעגנַאגעג יז ןענייז ךַאילש ןייא ףיוא ;שֶמָשיתיֵּב
 רעדָא סטכער טרעקענּפָא טינ ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,טעקורמענ
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 רעטניה ןעגנַאגעג ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד ןּוא .סקניל
 .ׁשֶמָש-תיֵּב ןּופ קרַאמעג םעד זיּב יז

 .ץיײוװ ןּופ טינש םעד ןטינשעג ןּבָאה רעשֶמָׁשתיֵּב יד ןּואי*

 ןּבָאה ןּוא ,ןגױא ערעייז ןּביױהעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא ,לָאט ןיא
 ןּוא!* .ןעז ּוצ םיא טיירפרעד ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןורָא םעד ןעזרעד
 -תיֵּב םעד ַעּוׁשֹוהְי ןּופ דלעפ םעד ּוצ ןעמּוקענּוצ זיא ןגָאװ רעד
 זיא ןטרָאד ןּוא .טלעטשעגּפָא ןטרָאד ךיז טָאה ןּוא ,רעשְמָש
 ןּופ ץלָאה סָאד טקַאהעצ יז ןּבָאה ,ןייטש רעסיורג ַא ןעװעג
 ּוצ רעפּפָאדנַארּב ַא טכַארּבעגפיוא יז ןּבָאה יק יד ןּוא ,ןגָאװ
 ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעמּונענּפָארַא ןּבָאה םיִיַול יד ןּוא= .טָאו
 יד ןעװעג ןענייז ןענירד סָאװ ,םיא טימ סָאװ ןטסַאק םעד ןּוא
 ןּוא . .ןייטש ןסיורג םעד ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,ןכַאז ענרעדליג
 רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפיוא ןּבָאה ׁשֶמֶׂשתיֵּב ןּופ ןשטנעמ יד
 .טָאג ּוצ גָאט םענעי ןיא רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג ןּוא

 ,ןעזעג סָאד ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ ףניפ יד ןּואי*
 םענעגייא םעד ןיא ןֹורקָע ןייק טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 .גָאט

 לָאצ יד ןעװעג ןענייז ויימ ענרעדליג יד ןּוא* .רענייא ןֹורקָע

 / םיּתשלּפ יד סָאװ ןרעטָאלּב ענרעדליג יד ןענייז סָאד ןּואי
 / ,רענייא דֹודׁשַא רַאפ :טָאג וצ רעפּפָאדלּוש ַא טלָאצעגּפָא ןּבָאה
 / רַאפ ,רענייא תַנ רַאפ ,רענייא ןֹולקשַא רַאפ ,רענייא הָזַע רַאפ

: 
 ; ןּופ ,ןטשריפ ףניפ יד רעטנוא םיּתשִלּפ יד ןּופ טעטש עלַא ןּופ
 ןסיורג םעד ויּב ןּוא ,ףרָאד םענעּפָא ןַא זיּב ןּוא טָאטשננוטסעפ ַא
 ןּופ ןורָא םעד טגײלעגפורַא םיא ףיוא ןּבָאה יז סָאװ ,ןייטש
 ַעּושֹוהְי ןּופ דלעפ םעד ןיא גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב זיא רע ;טָאנ
 | .רעשְמְׁשיתיֵּב םעד

 ,ׁשֶמָׂש-תיֵּב ןּופ ןשטנעמ יד ןשיװצ ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא*
 טָאה רע ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ףיוא טקּוקעג ןּבָאה יז לי

: 
: 

| 
| 

| 
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 טנזיוט קיצפּופ ןּוא ןַאמ קיצעּבױ קלָאפ םעד ןשיװצ ןגָאלשעג
 ןגָאלשעג טָאה טָאג סָאװ טרעיורטעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא .ןַאמ
 -תיֵּב ןּופ ןשטנעמ יד ןּואי .קַאלש ןסיורג ַא קלָאפ םעד ןשיװצ
 ןקיזָאדמעד ,הוהי רַאפ ןײטשַאּב ןעק רעװ :טגָאזעג ןּבָאה ׁשֶמָׁש
 ?ןדנוא ןּופ ןײגפױרַא רע לָאז ןעמעוו ּוצ ןּוא ?טָאג ןקילײה

 "תירק ןּופ רעניֹוװַאּב יד ּוצ םיחולש טקישעג יז ןּבָאה;י
 ןורָא םעד טרעקעגמוא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד :ןגָאז ּוצ יױזַא ,םירָעי
 .ךייַא ּוצ ףױרַא םיא טמענ ,ּפָארַא טרעדינ .טָאנ ןּופ

 ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז םירָעי-תַירק ןּופ ןשטנעמ יד ןּואי {
 טכַארּבעג םיא ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא

 ןּבָאה ןּוז ןייז רֶזֶעלֶא ןּוא ;לגרעּב ןפיוא ןבָדְניבַא ןּופ זיוה ןיא
 .טָאג ןּופ ןורָא םעד ןטיה ּוצ טקילײהעג יז

 זיא ןורָא רעד סָאװ גָאט םעד טניז ןּופ :ןעװעג זיא סע ןּואי
 סע ןּוא ,געט יד טרעמענ ךיז ןּבָאה םירָעי-תַירק ןיא ןּבילּברַאפ
 לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא ;רָאי קיצנַאװצ ןרָאװעג ןענייז
 ןצנַאג םּוצ טנָאזעג טָאה לאּומש ןּוא* .הוהי ךָאנ טקנעּבעג טָאה
 ןצרַאה ןצנַאג רעייַא טימ ּביוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ זיוה
 ןופ רעטעג עדמערפ יד ּפָא טּוט ,הוהי ּוצ םּוא ךייַא ריא טרעק
 ּוצ ץרַאה רעיא ןָא טיירּב ןּוא ,תֹורָּתׂשַע יד ןּוא ,ךייַא ןשיװצ
 רעד ןּופ ןייז ליצמ ךייַא טעוװ רע ןּוא ,ןײלַא םיא טניד ןּוא ,הוהי
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה

 ןּוא רעטעג-לַעַּב יד ןָאטעגּפָא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה*
 לאומש ןּוא* .ןײלַא הוהי טנידעג ןּבָאה יז ןּוא ,תֹורָּתשַע יד
 לעװ ךיא ןּוא ,הָּפִצִמ ןייק לארׂשי ץנַאג ןייַא טלמַאז :טגָאזעג טָאה
 .טָאנ ּוצ ךייַא רַאפ ןייז ללּפתמ

 ןּבָאה יז ןּוא ,הָּפצִמ ןייק טלמַאזעננייַא ךיז יז ןּבָאה"
 ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג רַאפ ןסָאועגסױא ןּוא רעסַאװ טּפעשעג
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 ןּבָאה רימ :ןטרָאד טגָאזעג ןּוא ,גָאט םענעי ןיא טסַאפעג
 .טָאג ּוצ טקידניזעג

 .הָּפצִמ ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד טּפשמענ טָאה לאּומש ןּוא
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד זַא ,טרעהעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי

 יד ןּופ ןטשריפ יד ןּוא ,הָּפצִמ ןייק טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה
 רעדניק יד ןּוא .לארׂשי ןגעק ןעננַאגענפױרַא ןענייז םיּתשִלּפ
 יד רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ןּוא ,טרעהרעד ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 ;ןלאּומש ּוצ טגָאזעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא* .םיּתשִלּפ
 רעודנּוא הוהי ּוצ ןגעוװטרעזנּוא ןּופ ןעיירש ןרעהפיוא טינ טסלָאז
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןפלעה זדנּוא לָאז רע ,טָאג

 "פיוא סע טָאה ןּוא ,עלעמעלכלימ ַא ןעמּונעג לאומש טָאהי
 לאּומש ןּוא .טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב ַא ןצנַאג ןיא טכַארּבעג
 םיא טָאה טָאג ןּוא ,לארׂשי רַאפ טָאג ּוצ ןעירשעג טָאה
 .טרעפטנעעג

 ."דנַארּב סָאד ףיוא טגנערּב לאּומש יו ,ןעװעג זיא סע ןּואי"
 . ןגעקַא המחלמ ףיוא טנענעג םיּתשִלּפ יד ןּבָאה יװַא ,רעפּפָא
 ןיא רעדליּפעג סיורג טימ טרענּודעג טָאה טָאג רעּבָא ;לארׂשי
 ןּוא ,טלמּוטרַאפ יז טָאה רע ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ףיוא גָאט םענעי
 ןּופ רענעמ יד ןּואי .לארׂשי רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז יז
 טגָאיעגכָאנ ןּבָאה ןּוא ,הָּפצִמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז לארׂשי
 .רָּכיתיֵּב רעטנּוא זיּב ןגָאלשעג יז ןּוא ,םיּתשִלּפ יד

 -פיוא םיא טָאה ןּוא ,ןייטש ַא ןעמונעג טָאה לאומש ןּואי*
 ןייז ןפּורעג טָאה ןּוא ,ןֵש ןשיװצ ןּוא הָּפצִמ ןשיװצ טלעטשענ
 טָאה ןענַאד ויּב :טנָאזעג טָאה רע םורָאװ ,ירְזֶעְזִבֶא ןעמָאנ
 .ןפלָאהעג טָאג ודנּוא

 ןענייז ייז ןּוא ,ןרָאװעג קינעטרעטנוא ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּוא;*
 טנַאה יד ןּוא .לארׂשי ןּופ לּובג םעד ןיא ןעמּוקעג טינ רעמ
 .ןלאּומש ןּופ געט עלַא םיּתשִלּפ יד ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ

 .ףליה ןּופ ןייטש א
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 ןּופ ןעמונעגוצ טַאהעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד סָאװ טעטש יד ןּואי+
 זיּב ןּוא ןֹורקֶע ןּופ ,לארׂשי ּוצ טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה ,לארׂשי
 טנַאה רעד ןּופ ןעװעג ליצמ לארׂשי טָאה קרַאמעג רעייז ןּוא תַג
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ

 םעד ןשיװצ ןּוא לארׂשי ןשיװצ םולש ןעװעג זיא סע ןּוא
 .ירֹומָא

 .ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא לארׂשי טּפשמעג טָאה לאּומש ןּוא**
 -תיֵּב ןייק ןײגמּורַא ןּוא סיוא רָאי ןייַא רָאי ןייג טנעלפ רע ןוא*
 עקיזָאדיד עלַא ןיא לארׂשי ןטּפשמ ןּוא ,הָּפצִמ ןּוא ,לֶגלִג ןּוא ,לֵא
 םורָאװ ,הָמָר ןייק ןייז טגעלפ רעקקירּוצ ןייז ןּואי .רעטרע
 ;לארׂשי טּפשמעג רע טָאה ןטרָאד ןּוא ,זיוה ןייז ןעװעג זיא ןטרָאד
 .טָאנ ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד טָאה רע ןּוא

 רע טָאה ,ןרָאװעג טלַא זיא לאּומש זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא' ןד
 ןעמָאנ רעד ןּואי .לארׂשי ףיוא םיטפֹוש ןיז ענייז טכַאמעג

 ןעמָאנ רעד ןּוא ,לֵאֹוי ןעװעג זיא ןּוז םענערָאּבעגטשרע ןייז ןּופ
 ןיא םיטפֹוש ןעװעג ןענייז יז ;הָיְבַא םיא ןּופ ןטײװצ םעד ןּופ
 ןּוא ,ןגעוו ענייז ןיא ןעננַאגעג טינ ןענייז ןיז ענייז ןּוא* .עַבָש-רַאּב
 ,דחֹוש ןעמּונעג ןּבָאה ןּוא ,ןיװעג ךָאנ טנײנענּפָא ךיז ןּבָאה ײז
 .טּפשמ םעד טיירדרַאפ ןּוא

 ןּוא ,לארׂשי ןּופ עטסטלע עלַא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה;
 םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא" ,הָמָר ןייק ןלאּומש ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז
 .ןגעוו ענייד ןיא טינ ןעייג ןיז ענייד ןּוא ,טלַא טסיּב ּוד ,עז :טגָאזעג
 עלַא יװ ױזַא ןטּפשמ ּוצ ודנוא ךלמ ַא ודנוא ךַאמ ,דנּוצַא
 | .רעקלעפ

 ,ןלאּומש ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעוועג זיא ךַאז יד ןּוא*
 ןּוא .ןטּפשמ ּוצ זדנוא ךלמ ַא ודנּוא ּביג :טנָאזעג ןּבָאה יז זַא
 ּוצ טנָאזעג טָאג טָאה' .טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ טָאה לאּומש
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 יז סָאװ ץלַא ןיא קלָאפ םעד ןּופ לוָק םעד ּוצ רעה :ןלאומש
 ןּבָאה ךימ רָאנ ,טכַארַאפ יז ןּבָאה ךיד טינ םורָאװ ;ריד ּוצ ןגָאז
 רעייז עלַא יװ יװַא* .ייז רעּביא ןגיניק ּוצ ןּופ טכַארַאפ יז
 יז ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןופ ןָאטעג ןּבָאה ייז סָאװ ןעגנואוט
 .ןּבָאה יז סָאװ ,גָאט ןקיטנייה זיּב ןּוא םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעגפיױא
 ךיוא יז ןעּוט יױװַא ,רעטעג עדמערפ טנידעג ןּוא ןזָאלרַאפ ךימ
 ּוטסלָאז ןענערָאװ רָאנ ,לוק רעייז ּוצ רעה ,דנּוצַא ןּוא" .ריד ּוצ
 ךלמ םעד ןּופ רענייטש םעד ןלייצרעד יז ןּוא ,ןענערָאװ יז
 | .ייז רעּביא ןניניק טעװ סָאװ

 םעד ּוצ טָאג ןּופ רעטרעװ עלַא טנָאזעג לאּומש טָאה'*
 טָאה רע ןּואי* .ךלמ ַא םיא ןּופ טננַאלרַאּפ טָאה סָאװ קלָאפ
 טעװ סָאװ ךלמ םעד ןּופ רעגייטש רעד ןייז טעװ סָאד :טנָאזעג
 יז טעװ ןּוא ןעמענוצ רע טעװ ןיז ערעיײֵא :ךייַא רעּביא ןגיניק
 יז ןּוא ,דרעפ ענייז ייּב ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז ייּב ךיז רַאפ ןָאטרַאפ
 | ןכַאמ ךיז יז טעװ רע ןּוא" .ןגָאװטיײר ןייז רַאפ ןפיול ןלעװ
  ןּוא ,קיצפופ ןּופ טײלטּפױה ןּוא ,טנזיוט ןּופ טײלטּפױה רַאפ
 ,ןכַאמ ּוצ ןּוא ,טינש ןייז ןדיינש ּוצ ןּוא ,רעקַא ןייז ןרעקַא ּוצ ףיוא
 ,ןּוא* .ןגעװטײר עניו ןּופ גײצנַאּפש יד ןּוא ,המחלמילּכ ענייז
 ,סנירעכַאמ-םימשּב רַאפ ןעמענּוצ רע טעװ רעטכעט ערעײַא
 עטסעּב ערעײַא ןּואי* .סנירעקעּב רַאפ ןּוא ,סניכעק רַאפ ןּוא
 רע טעװ רענטרענטרעּבליײא ןּוא רענטרעננייו ןּוא רעדלעפ
 ערעײַא ןּופ ןּוא= .טכענק ענייז ּוצ ןעקנעשקעװַא ןּוא ןעמענוצ
 ןּוא ,רׂשעמ ןעמענ רע טעװ רענטרעגנײװ ערעייַא ןּוא ןעמָאז
 ןוא* .טכענק ענייז ּוצ ןּוא רענידפיוה ענייז ּוצ ןעקנעשקעװַא
 םירוחּב עטסעּב ערעייַא ןּוא ןטסניד ערעײַא ןּוא טכענק ערעײַא
 ןייז רַאפ ןָאטרַאפ ןּוא ,ןעמענוצ רע טעװ ןעלזייא ערעיײַא ןּוא
 ריא ןּוא ;רׂשעמ ןעמענ רע טעװ ףָאש ערעיײַא ןּופיי .טעּברַא
 | םענעי ןיא ןעיירש טעװ ריא ןּואי* .םיא ייּב טכענק ןייז טעװ
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 ,טלײװרעדסױא ךייַא טָאה ריא סָאװ ךלמ רעיא ןגעוו ןּופ גָאט
 .גָאט םענעי ןיא ןרעפטנע טינ ךייַא טעװ טָאג ןּוא

 םעד ּוצ ןרעהּוצ טלָאװעג טינ טָאה קלָאפ סָאד רעּבָא*
 ךלמ ַא אקווד רָאנ ,ןיינ :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןלאומש ןּופ לוק
 עלַא יװ יױזַא ןייז ךיוא ןלָאז רימ זַא* ,זדנּוא רעּביא ןייז זּומ
 ןײגסױרַא ןּוא ,ןטּפשמ ודנוא לָאז ךלמ רעודנוא ןּוא ,רעקלעפ
 .תומחלמ ערעזדנוא ןריפ ןּוא ,סיורַאפ ודנּוא

 ןוא ,קלָאפ ןּופ רעטרעוו עלַא טרעהעג טָאה לאּומש ןּואי
 טָאה טָאנ ןּוא" .טָאנ ןּופ ןרעיוא יד ןיא טלייצרעד יז טָאה רע -

 ןכַאמ יז טסלָאז ןּוא ,לוק רעייז ּוצ רעה :ןלאּומש ּוצ טגָאזעג
 : ;.ךלמַא

 טייג :לארׂשי ןּופ רענעמ יד ּוצ טגָאזעג לאּומש טָאה
 ,טָאטש ןייז ּוצ רעכַאלטיא

 ויא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןימינּב ןּופ ןַאמ ַא ןעװעג זיא סע ןּואי ןר
 ןּוז םעד ,רֹורצ ןּופ ןּוז םעד ,לַאיבַא ןּופ ןּוז רעד שיק ןעװעג

 ,רענימינּב ַא ןַאמ ַא ןּופ ןּוז םעד ,חיפַא ןּופ ןּוז םעד ,תֵרֹוכּב ןּוּפ
 ןייז סָאװ ,ןּוז ַא טַאהעג טָאה רע ןּואי .רוּביג רעשידלעה ַא
 רעדניק יד ןּופ רענייק ןּוא ,ןייש ןּוא גנּוי ,לּואש ןעװעג זיא ןעמָאנ
 ןּוא לסקַא ןייז ןּופ ;םיא ןּופ רענעש ןעװעג טינ זיא לארׂשי ןּופ
 .קלָאפ ןצנַאג ןּופ רעכעה ןעװעג רע זיא ףױרַא

 םעד שיק ייּב סנילעזייא יד ןרָאװעג ןרָאלרַאפ ןענייוי
 םענ :ןלּואָש ןּוז ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה שיק ןּוא ,ןלּואָש ןּופ רעטָאּפ
 ךּוז יג ,ףיוא ייטש ןּוא ,ןעננּוי יד ןּופ םענייא ריד טימ טשרָאקַא
 | .סנילעוייא יד

 זיא ןּוא ,םירפא ןּופ גרעּבעג ןכרּוד ןעננַאגעגכרּוד רע זיאי
 ןּוא ;ןענופעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,הָׁשֶלָׁש דנַאל ךרּוד ןעגנַאנעגכרּוד
 זיא רע ןּוא ;ָאטינ ןּוא ,םילֲעַש דנַאל ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז יז
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 יו .ןענופעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ןימינּב דנַאל ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד
 ןייז ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאה ױזַא ,ףּוצ דנַאל ןיא ןעמּוקעג ןענייז יז
 ןיימ םורָאװ ,ןרעקמּוא ךיז רימָאל ןּוא םּוק :םיא טימ סָאװ גנּוי
 ןּוא ,סנילעזייא יד םּוא ןרעמיק ךיז ןרעהפיוא ךָאנ טעװ רעטָאפ
 ךיא ,עז :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה" .ודנּוא ןגעװ ןהגאד טעװ
 ןּוא ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ָאד זיא ןַאמ רעכַאלטעג ַא ,ךיד טעּב
 .ןָא רעכיז טמּוק ,טדער רע סָאװ ץלַא ;ןעזעגנָא זיא ןַאמ רעד
 ןגעװ ןגָאז ודנוא רע טעװ רשפא ,ןיהַא ןייג דנּוצַא רימָאל
 טנָאזעג לּואָש טָאהי .םיא ףיוא ןעיײנ רימ סָאװ געװ רעזדנּוא
  ןעגנערּב רימ ןלעװ סָאװ ,ןייג ןלעװ רימ זַא ,עז רעּבָא :גנוי ןייז ּוצ
 ! ערעודנוא ןּופ ןעגנַאגעגסױא זיא טיורּב סָאד םורָאװ ?ןַאמ םעד
  ;ָאטינ זיא ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןעגנערּב ּוצ הנּתמ ַא ןּוא ,םילּכ
 טרעפטנעעג רעדיװ גנוי רעד טָאה* ?זדנוא ייּב ָאד זיא סָאװ
 לטרעפ ַא טנַאה ןיימ ןיא ךיז טניפעג טָא :טגָאזעג טָאה ןּוא ןלּואָש
 טעװ רע ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּבעג ךיא לעװ ,רעּבליז לקָש
 .געוו רעזדנוא ןגָאז ודנּוא

 זיא רע זַא ,טנָאזעג ױזַא ןַאמ ַא טָאה ,לארׂשי ןיא רעירפ*
 ;רעעז םּוצ ןייג רימָאל ןּוא טמוק :טָאג ייּב ןגערפ ןעגנַאגעג
 .רעעז ןפּור רעירפ ןעמ טנעלפ טנייה ןּופ איבנ םעד םורָאװ

 םּוק ;טּוג זיא טרָאװ ןייד :גנוי ןייז ּוצ טנָאזעג לּואָש טָאה"
 ןטרָאד סָאװ טָאטש רעד ּוצ קעװַא ןענייז יז ןּוא .ןייג רימָאל
 . םעד ףױרַא ןעייג יז יװ* .ןַאמ רעכַאלטעג רעד ןעװענ זיא
 סָאװ ךַאלדײמ ןפָארטעגנָא יז ןּבָאה ױזַא ,טָאטש ןּופ גנַאגפױרַא
 ָאד יא :טגָאזעג יז ּוצ ןּבָאה יז ןּוא ,רעסַאװ ןּפעש סױרַא ןעייג
 / זיא רע :טגָאזעג ןּוא טרעפטנעעג יז ןּבָאה* ?רעעז רעד ןַארַאפ

 רע זיא טנייה םורָאװ ,דנּוצַא ךיז לייַא .ריד רַאפ ןָא ,ָאד
 םייּב גנּוטכַאלשרעפּפָא ןַא זיא טנייה לײװ ,טָאטש ןיא ןעמּוקעג
 ױזַא ,טָאטש ןיא ןײרַא טמּוק ריא יװ'* .הָמָּב רעד ףיוא קלָאפ

 7 האי היי יי יט טי ריטעיל עלטערע לעטלאנד ע .

 יי אט =



 23 א לאומש 2114 ט

 הָמָּב רעד ףיוא ףױרַא טייג רע רעדייא ,ןפערט םיא ריא טעװ
 רע םורָאװ ,טמּוק רע זיּב טינ טסע קלָאפ סָאד לײװ ;ןסע ּוצ
 ןּוא .ענעפּורעג יד ןסע ךָאנרעד ,רעפּפָאטכַאלש סָאד טשטנעּב
 .ןפערט םיא ריא טעװ טנייה דָארג םורָאװ ,ףױרַא טייג דנּוצַא

 ןײרַא ןעמּוק יז .טָאטש רעד ּוצ ןעננַאנעגפױרַא יז ןענייזיי
 -פורַא ידּכ ,יײז ןגעקַא סױרַא טייג לאּומש טשרע ,טָאטש ןיא
 סלאּומש טקעלּפטנַא טָאה טָאג ןּוא* .הָמָּב רעד ףיוא ןייגּוצ
 ןיא ןגרָאמ'* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעמוק סלּואָש רַאפ גָאט ןייא רעוא
 ,ןימינּב דנַאל ןופ ןַאמ ַא ריד ּוצ ןקיש ךיא לעװ טײצ רעד
 ,לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא טשריפ ַא רַאפ ןּבלַאז םיא ּוטסלָאז
 ,םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ קלָאפ ןיימ ןפלעה טעװ רע ןּוא
 זיא יירשעג ןייז לײװ ,קלָאפ ןיימ ןעזענוצ ּבָאה ךיא םורָאװ
 .רימ ּוצ ןעמוקעג

 -סיוא טָאג טָאה יױזַא ,ןלּואָש ןעזרעד טָאה לאּומש יװ ןּואיי
 :טנָאזעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןַאמ רעד זיא טָא :םיא ּוצ ןפּורעג
 טָאה לּואָש ןּואי* .קלָאפ ןיימ ףיוא ןשרעה טעװ רעקיזָאדרעד
 ,רימ גָאז :טגָאזעג טָאה ןּוא ,רעיוט ןטימ ןיא ןלאּומש ּוצ טנענעג
 לאּומש טָאה* ?רעעז םעד ןּופ זיוה סָאד ָאד זיא ּוװ ,ךיד טעּב ךיא
 יג ;רעעז רעד ןיּב ךיא :טנָאזעג טָאה ןּוא ןלּואָש טרעפטנעעג
 רימ טימ ןסע טעװ ריא ןּוא ,הָמָּב רעד ּוצ סיורַאפ רימ ףױרַא
 ץלַא ןּוא ,ןקישקעװַא ךיד ךיא לעװ ירפ רעד ןיא ןּוא ,טניײה
 יד ןגעװ ןּוא" .ןגָאז ריד ךיא לעװ ןצרַאה ןייד ףיוא סָאװ
 ,געט יירד טניה ןיוש ןרָאלרַאפ ריד ייּב ןענייז סָאװ סנילעזייא
 ןענופעג ןענייז יז םורָאװ ,ץרַאה ןייד ןגייל טינ ּוטסלָאז יז ףיוא
 ,לארׂשי ןּופ עקיטסולג סָאדלַא זיא ןעמעוו רַאפ ןּוא .ןרָאװעג
 ?רעטָאפ ןייד ןּופ זיוה ןצנַאג םעד רַאפ ןּוא ריד רַאפ טינ ּביױא
 ,ןימינּב ןּופ טינ ךיא ןיּב :טגָאזעג טָאה ןּוא לּואָש טרעפטנעעג טָאהי
 יד החּפשמ ןיימ ןּוא ,לארׂשי ןּופ םיטבש עטסנעלק יד ןּופ
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 / סָאװרַאפ ןּוא ?ןימינּב טבש ןּופ תוחּפשמ עלַא ןּופ עטסדנימ
 : ?ךַאז ַאזַא רימ ּוצ ּוטסדער

 / יז טָאה רע ןּוא ,גנוי ןייז ןּוא ןלּואָש ןעמונעג לאּומש טָאה*
 | ןָאנּבױא טרָא ןַא ןּבעגעג יז טָאה ןּוא ,רעמַאק ןיא טכַארּבעגנײרַא
  .ןַאמ קיסיירד םּורַא ןעװעג ןענייז סָאװ ,ענעפורעג יד ןּופ
 קלח םעד גנַאלרעד :רעכּוק םעד ּוצ טגָאזעג טָאה לאומש ןּוא**
  גייל ;טגָאזעגנָא ריד ּבָאה ךיא סָאװ ,ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ
 / םעד ןּביױהעגפיוא רעכּוק רעד טָאה=* .ריד ייּב קעװַא םיא
  ןוא ,ןלּואָש רַאפ טגײלעגקעװַא ןּוא ,םיא ףיוא סָאװ ןּוא לקנעש
 רַאפ גייל ;ענעזָאלעגרעּביא סָאד זיא טָא :טגָאזעג טָאה זלאּומשו

 ןטלַאהעג סע זיא טייצ רעטמיטשַאּב רעד ףיוא םורָאװ ,סע ,ריד |
 / ןםעד ּבילּוצו ךָאד ּבָאה ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ;ריד רַאפ ןרָאװעג
 7 .ןפּוררַאפ קלָאפ סָאד

 / ןוא* .גָאט םענעי ןיא ןלאּומש טימ ןסענעג לּואָש טָאה
 רע ןּוא ;טָאטש ןיא הָמָּב רעד ןּופ טרעדינענּפָארַא ןּבָאה ײז
 8 | .ךַאד ןפיוא ןלּואָש טימ טדערעג טָאה

 , יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא ;ירפ ןענַאטשענפיוא ןענייז יז ןּוא*
 , ןפורעג לאּומש טָאה יװַא ,ןעגנַאגעגפיוא ויא ןגרָאמירפ רעד
 | לעװ ךיא ןּוא ,ףיוא ייטש :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךַאד ןפיוא ןלּואָש ּוצ
 ! ןענייז יז ןּוא ,ןענַאטשענפױא לּואָש יא .ןטײלַאּבסױרַא ךיד
 ןרעדינ יז יװ= .לאּומש ןּוא רע ,ןסיורעד ןעננַאגעגסױרַא עדייּב
 ןגָאו ;ןלּואָש ּוצ טגָאזעג לאּומש טָאה ױזַא ,טָאטש קע םּוצ ּפָארַא
 ,"קעװַא זיא רע ןוא-סיורַאפ זדנוא ןײנקעװַא לָאז רע ,גנוי םעד
 / ןרעה ןוָאל ךיד לעװ ךיא ןּוא ,טשרָאקַא ייטש ּוד ןּוא-ןעגנַאגעג
 .טָאנ ןּופ טרָאװ סָאד
 -פורַא ןּוא ,לייא לגירק סָאד ןעמונעג טָאה לאּומש ןּואי 'י

 טָאה ןּוא ,טשּוקעג םיא טָאה רע ןּוא ;ּפָאק ןייז ףיוא ןסָאגעג
 טשריפ ַא רַאפ טּבלַאועג ךיד טָאה טָאג ,רָאװרַאפ ;טנָאזעג
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 יױזַא ,רימ ןּופ קעװַא טנייה טסייג ּוד יװ .ּברַא ןייז רעּביא
 םעד ןיא רבק סלחָר ןּבעל ןשטנעמ ייװצ ןפערטנָא ּוטסעװ
 יד ;ריד ּוצ ןגָאז ןלעװ יז ןּוא ,חַצלֶצ ןיא ,ןימינּב ןּופ קרַאמעג
 ,ןרָאװעג ןענופעג ןענייז ,ןכּוז ןעננַאגעג טסיּב ּוד סָאװ סנילעזיײא

 יד טימ הׂשעמ יד טוָאלעגּפָא טָאה רעטָאפ ןייד ,עז ןּוא
 ךיא ּוט סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךייַא ןגעוו טהגאד רע ןּוא ,סנילעזייא
 ןוא ,רעטײװ ןטרָאד ןּופ ןײגקעװַא טסעװ ןּוא* ?ןּוז ןיימ ןגעוו
 ןפערטנָא ךיד ןלעװ ;רֹובָּת ןּופ םיוּבנכײא םעד ויּב ןעמוק טסעוװ
 ;לֵא-תיֵּב ןייק טָאג ּוצ ףױרַא ןעייג סָאװ ןשטנעמ יירד ןטרָאד
 סנּבַאל ירד טגָארט רענייא ןּוא ,ךַאלעקיצ יירד טגָארט רענייא
 ךיד ןלעװ יײז ןּוא* .ןיײװ לגָאל ַא טגָארט רענייא ןּוא ,טיורּב
 ּוטסלָאז ;ןטיורּב ײװצ ןּבעג ריד ןלעװ ןּוא ,דירפ ףיוא ןגערפ
 םעד ּוצ ןעמּוק וטסעװ ךָאנרעד* .טנַאה רעיײז ןּופ ןעמענּוצ
 :םיּתשַלּפ יד ןּופ ןכַאװ יד ןענייז ןטרָאד סָאװ ,טָאג ןּופ לגרעּב
 ּוטסעװ ױזַא ,טָאטש רעד ןיא ןיהַא טסמּוק ּוד יו ,ןייז טעװ סע ןּוא
 ,הָמָּב רעד ןּופ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ םיאיבנ רּוש ַא ןענעגעגַאּב
 ןוא ;ןרַאטיג ןּוא ןטַײלפ ןּוא ןקיױּפ ןּוא ןפרַאה סיורַאפ יז ןּוא
 ,טָאג ןּופ טסייג רעד ןעמּוק טעװ ריד ףיוא ןּוא" .תואיבנ ןגָאז יז
 ןרעװ טרעקרַאפ טסעוװ ןּוא ,ייז טימ ןגָאז תואיבנ טסעװ ןּוא
 סנכייצ עקיזָאדיד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ןשטנעמ רעדנַא ןַא ןיא
 ,טנַאה רעד ּוצ טמּוק ריד סָאװ ריד ּוט ,ןעמּוקנָא ריד ןלעװי

 סיורַאפ רימ ןרעדינּפָארַא טסלָאז ןּוא* .ריד טימ זיא טָאג םורָאװ
 ןעגנערּבוצפיוא ריד ּוצ ןרעדינּפָארַא לעװ ךיא ,עז ןּוא ,לֶגלִנ ןייק
 ּוטסלָאז געט ןּביז ;רעפּפָאדירפ ןטכַאלש ּוצ ,רעפּפָאדנַארּב
 ּוד סָאװ ןסיוװ ןוָאל ךיד לעװ ןּוא ,ריד ּוצ םּוק ךיא זיּב ןטרַאװ
 | .ןָאט טסלָאז

 ןײנּוצקעװַא ןקּור ןייז םּוא טרעק רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא"
 רעדנַא ןַא טרעקרַאפ םיא טָאג טָאה יװַא ,ןלאומש ןּבעל ןּופ
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 םענעי ןיא ןעמּוקעגנָא ןענייז סנכייצ עקיזָאדיד עלַא ןּוא ;ץרַאה
 ַא טשרע ,הָעבִג ןייק ןיהַא ןעמוקעג ןענייז יז יװ ןּואי* .גָאט
 זיא טָאג ןּופ טסייג רעד ןּוא ;ןגעקטנַא םיא טמּוק םיאיבנ רּונש
 ןוא:+ .יײז ןשיװצ טגָאזעג תואיבנ טָאה רע ןּוא ,םיא ףיוא ןעמּוקעג
 ךטכענ ןּופ טנעקעג םיא ןּבָאה סָאװ עלַא יװ ,ןעוװעג זיא סע
 ,םיאיבנ טימ תואיבנ טגָאז רע טשרע ,ןעזעג ןּבָאה ,ןטכענרעייא
 זיא סָאװ :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאה יװַא
 ?םיאיבנ יד ןשיווצ לּואָׁש ךיוא זיא ?ןשיק ןּופ ןּוז םעד ןעשעג סָאד
 ןּוא :טגָאזעג טָאה ןּוא ןטרָאד ןּופ ןַאמ ַא ןפּורעגּפָא ךיז טָאהיי
 -כירּפש ַא רַאפ ןרָאװעג זיא רעּבירעד ?רעטָאּפ רעייז זיא רעװ
 ?םיאיבנ יד ןשיװצ לּואְש ךיוא זיא :טרָאװ

 רע זיא ױזַא ,ןגָאז תואיבנ טקידנעעג טָאה רע יװ ןּוא;*
 ..הָמָּב רעד ּוצ ןעמּוקעג

 :ננוי ןייז ּוצ ןּוא םיא ּוצ טנָאזעג טָאה רעטעפ סלּואָש ןּוא'י
 ;סנילעזייא יד ןכוז ּוצ :טגָאזעג רע טָאה ?ןעננַאנעג ריא טייז ןיהּוװ
 ּוצ ןעמּוקעג רימ ןענייז ,ָאטינ ןענייז יז זַא ןעזעג ןּבָאה רימ ןּוא
 ךיא ,רימ לייצרעד :טנָאזעג רעטעפ סלּואָש טָאה* .ןלאומש
 טנָאזעג לּואָׁש טָאהי* ?טגָאזעג לאּומׁש ךייַא טָאה סָאװ ,ךיד טעּב
 יד זַא טלייצרעד ודנּוא רע טָאה ןלייצרעד :רעטעפ ןייז ּוצ
 רעד ןּופ הׂשעמ יד רעּבָא .ןרָאװעג ןענּופעג ןענייז סנילעזייא
 .טלייצרעד טינ םיא רע טָאה ,טגָאזעג טָאה לאּומש סָאװ הכולמ

 ןייק טָאג ּוצ קלָאפ סָאד ןפורענפיונּוצ טָאה לאּומש ןּואיי
 ױזַא :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןּוא* .הָּפִצִמ
 -פיוא ּבָאה ךיא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טנָאזעג טָאה
 ןּופ ןעװעג ליצמ ךייַא ּבָאה ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ לארׂשי טכַארּבעג
 ןכיירגיניק עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ טנַאה רעד
 טכַארַאפ טנייה טָאה ריא ןּוא* .טקירדעג ךייַא ןּבָאה סָאװ
 ןּוא ןזייּב ערעײַא עלַא ןּופ ְךייֵא טפלעה רע סָאװ ,טָאג רעײַא
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 ּוטסּומ ךלמ ַא רָאנ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ריא ןּוא ,תורצ ערעײַא
 טול טָאג רַאפ דנּוצַא ךייַא טלעטש םּורד .זדנּוא רעּביא ןכַאמ
 .ןטנויוט ערעײַא טיול ןּוא םיטבש ערעײַא

 ןופ םיטבש עלַא ןענענעג טכַאמעג טָאה לאּומש ןּוא"
 רע טָאה" .ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא ןימינּב טבש ןּוא ,לארׂשי
 יד ןּוא ,תוחּפשמ ענייז טול ןימינב טבש ןענענעג טכַאמעג
 רעד לּואָש ןּוא ;ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא םירטַמ יד ןּופ החּפשמ
 ,טכזעגמּורַא םיא יז ןּבָאה .ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא ןשיק ןּופ ןּוז
 טגערפעג רעדיוװ יז ןּבָאה* .ןרָאװעג ןענופעג טינ זיא רע ןּוא
 :טגָאזעג טָאג טָאה ?רעהַא ןעמוקעג רעצימע ךָאנ זיא :טָאג ייּב
 ןּבָאה ןּוא ,ןפָאלעג יז ןענייז* .ןכַאז יד ייּב ךיז רע טלַאהַאּב ןָא
 ןשיװצ טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ןּוא ;ןטרָאד ןּופ ןעמּונעג םיא
 לסקַא ןייז ןּופ קלָאפ ןצנַאג ןּופ רעכעה ןעװעג רע זיא ,קלָאפ
 .ףױרַא ןּוא

 םעד טעז ריא ;קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג לאומש טָאה+
 ָאטינ זיא ןכיײלג ןייז זַא ,טלײװרעדסױא םיא טָאה טָאג סָאװ
 טָאה ןּוא ,קלָאפ עצנַאג סָאד טלַאשעג טָאה ?קלָאפ ןצנַאג ןיא
 .ךלמ רעד לָאז ןּבעל :טגָאזעג

 רעד ןּופ ץעזעג סָאד קלָאפ םעד טגָאזעג טָאה לאּומש ןּואי
 .טָאג רַאפ טנײלעגקעװַא ןּוא ,ךוּב ַא ןיא ןּבירשרַאפ ןּוא ,הכולמ
 ןכַאלטיא ,קלָאפ עצנַאג סָאד טקישענקעװַא טָאה לאּומש ןּוא
 .זיוה ןייז ּוצ

 ,הָעבִנ ןייק זיוה ןייז ּוצ ןעגנַאנעגקעװַא זיא לּואָש ךיוא ןּואי
 ןיא טָאג טַאהעג ןּבָאה סָאװ ליח יד ןעגנַאגעג ןענייז םיא טימ ןּוא
 :טנָאזעג ןּבָאה ןעננוי עקיטכערטרעדינ יד רעּבָא* .ןצרַאה
 -רַאפ םיא ןּבָאה יז ןּוא ?רעקיזָאדרעד ןפלעה זדנּוא טעװ סָאװ
 ךיז טָאה רע ןּוא .הנּתמ ַא טכַארּבעג טינ םיא ןּבָאה ןּוא ,טכַא
 .קידנרעה טינ טכַאמעג
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 טרענעלעג טָאה ןּוא ןעמּוקענפורַא זיא ןֹומַע ןּופ ׁשֶחֶנ ןּואי אי
 ּוצ טנָאזעג ׁשיִבָי ןּופ ןשטנעמ עלַא ןּבָאה .דָעלְגשיִבְי ףיוא

 טָאהי .ןעניד ריד ןלעװ רימ ןּוא ,דנּוּב ַא ודנוא סילש :ןשֶחֶנ
 ךייַא סע ךיא לעװ גנידַאּב םעד טימ :טגָאזעג יז ּוצ ןֹומַע ןּופ ׁשֶחָנ
 ,גיוא עטכער סָאד ןכעטשסיוא ןעמעלַא ְךייַא לָאז עמ וַא ,ןסילש
 םיא ּוצ ןּבָאהי .לארׂשי ץנַאג ףיוא דנַאש ַא רַאפ ןכַאמ סָאד ןּוא
 רימ ןּוא ,געט ןּביז ּפָא ודנּוא זָאל :שיִבֵי ןּופ עטסטלע יד טגָאזעג
 ּביוא ןּוא ;לארׂשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא םיחולש ןקיש ןלעװ
 .ריד ּוצ ןײגסױרַא רימ ןלעװ ,טינ ודנוא טפלעה רענייק

 ןּבָאה ןּוא ,לּואָש-תַעבִנ ןייק ןעמּוקעג םיחּולש יד ןענייזי
 עצנַאג סָאד ןּוא ;קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא רעטרעװ יד טדערעג
 לּואָש טשרע* .טניײװעג ןּוא לוק רעייז ןּביוהעגפיוא טָאה קלָאפ
 :טגָאזעג לּואָש טָאה ;דלעפ ןּופ רעדניר יד רעטניה ןָא טמּוק
 טלייצרעד םיא ןעמ טָאה ?ןענײװ יז סָאװ ,קלָאפ םעד זיא סָאװ
 טָאג ןּופ טסייג ַא זיא" .ׁשיִבָי ןּופ ןשטנעמ יד ןּופ רעטרעװ יד
 עקיזָאדיד טרעהרעד טָאה רע יװ ,ןלּואָש ףיוא ןעמּוקעג
 טָאה רע ןּוא* .טמירגעג רעייז טָאה ןרָאצ ןייז ןּוא ,רעטרעװ
 ןּוא ,ןטינשעצ ייז טָאה ןּוא ,רעדניר ןַאּפשעג ַא ןעמּונעג
 ןצנַאג ןיא םיחּולש יד ןּופ טנַאה רעד ךרּוד טקישעגרעדנַאנַאפ
 ךָאנ סױרַא טינ טייג סע רעװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ קרַאמעג
 .רעדניר ענייז ּוצ ןרעװ ןָאטעג ױזַא טעװ ,ןלאּומש ךָאנ ןּוא ןלּואָש
 סױרַא ןענייז יז ןּוא ,קלָאפ ןפיוא ןלַאפעג טָאג ןּופ דחּפ ַא זיא
 ,קֶוָּב ןיא טלייצעגרעּביא יז טָאה רע ןּוא* .ןַאמ ןייא יו ױזַא
 ,טנזיוט טרעדנּוה ירד ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא
 ןּבָאה יז ןּוא" .טנויוט קיסיירד הדּוהי ןּופ רענעמ יד ןּוא
 ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :ןעמּוקעג ןענייז סָאװ םיחּולש יד ּוצ טנָאזעג
 ,סייה טרעוװ ןּוז יד ןעװ ןגרָאמ :דָעלְנ-שיִבְי ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ
 .ףליה ַא ןעשעג ךייַא טעװ

 .י
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 יד ּוצ טלייצרעד ןּבָאה ןּוא םיחולש יד ןעמּוקעג ןענייז
 יד ןּואי* .טיירפרעד ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,שיִבָי ןּופ ןשטנעמ
 רימ ןלעװ ןגרָאמ :שֶחֶנ ּוצנ טגָאזעג ןּבָאה ׁשיִבָי ןּופ ןשטנעמ
 סָאװ ץלַא יװ ױזַא ודנּוא ּוצ ןָאט טעװ ריא ןּוא ,ךייַא ּוצ ןײנסױרַא
 .ןגיוא ערעיײַא ןיא טּוג זיא

 סָאד טכַאמעג לּואָׁש טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּואיז
 ןיא רענַאל ןטימ ןיא ןײרַא ןענייז יז ןּוא ,תונחמ ירד ןיא קלָאפ
 סייה זיא גָאט רעד זיּב ןֹומַע ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,ךַאװנורָאמ רעד
 ,ןּבילּבעגרעּביא ןענייז סָאװ יד ,ןעװעג זיא סע ןּוא .ןרָאװעג
 ײז ןּופ ןּבילּבעג טינ ןענייז סע ןּוא ,ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענייז
 .דנַאנַאּב יײװצ

 סָאװ רעד זיא רעװ :ןלאּומש ּוצ טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאהי*
 ןוא ,טײל יד רעהַא טיג ?זדנּוא רעּביא ןגיניק לּואש לָאז :טגָאז
 טינ לָאז רענייק :טגָאזעג לּואָש טָאה= .ןטייט ייז ןלעװ רימ
 ַא ןָאטעג טָאג טָאה טנייה םורָאװ ,גָאט ןקיטנייה ןרעװ טײטעג
 .לארׂשי ןיא העושי

 רימָאל ןּוא טמּוק :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה לאומש ןּוא'*
 זיא= .הכּולמ יד ןעַײנַאּב ןטרָאד ןלעװ רימ ןּוא ,לֶנֹלִג ןייק ןייג
 ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא ,לֶגלִג ןייק ןעננַאגעג קלָאפ עצנַאג סָאד
 ןּבָאה יז ןּוא ;לֶגלִג ןיא טָאג רַאפ ,ךלמ ַא רַאפ ןלּואָש טכַאמעג
 עלַא ןּוא לּואָש ןּוא .טָאנ רַאפ רעפּפָאדירּפ טכַאלשעג ןטרָאד
 .טיירפעג רעייז ןטרָאד ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ

 ּבָאה ךיא ,טעז :לארׂשי ץנַאג ּוצ טגָאזעג טָאה לאּומש ןּוא' ךֹו
 רימ ּוצ טָאה ריא סָאװ ץלַא ןיא לוק רעיא ּוצ טרעהעגּוצ

 ןוא .ךלמ ַא ךייַא רעּביא טכַאמעג ּבָאה ךיא ןּוא ,טגָאזעג
 ןּוא טלַא ןיּב רעּבָא ךיא :ךיַא רַאפ ךלמ רעד טייג טָא ,דנּוצַא
 ןעגנַאנעג ןיּב ךיא ןּוא ;ךייַא טימ ןיז עניימ ןענייז טָא ןּוא ,ָארג
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 ,ךיא ןיּב ָאד* .גָאט ןקיטנייה זיּב ןָא טננּוי ןיימ ןּופ ךייַא רַאפ
 :ןטּבלַאועג ןייז רַאפ ןּוא טָאג רַאפ רימ ןגעקַא תודע טגָאז
 ךיא ּבָאה לזייא סעמעוו ןּוא ?ןעמּונענּוצ ךיא ּבָאה סקָא סעמעוו
 ךיא ּבָאה ןעמעװ ?טּבױרַאּב ךיא ּבָאה ןעמעוו ןּוא ?ןעמּונענּוצ
 ,זיילסיוא ןעמונעג ךיא ּבָאה טנַאה סנעמעוו ןּופ רעדָא ?טקירדעג
 סע לעװ ךיא ןּוא ?םיא ןּופ ןגיוא עניימ ןליוהרַאפ לָאז ךיא זַא
 .ןרעקמּוא ךייַא

 טסָאה ןּוא טּבױרַאּב טינ ודנּוא טסָאה :טגָאזעג יז ןּבָאהי
 טשינרָאג טנַאה סמענייק ןּופ טסָאה ןּוא ,טקירדעג טינ ודנּוא
 ןּוא ,ךיַא ןגעק טָאג זיא תודע :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה' .ןעמונעג
 ןיימ ןיא טָאה ריא זַא ,גָאט ןקיטנייה רעטּבלַאזעג ןייז זיא תודע
 !תודע :טגָאזעג יז ןּבָאה .ןענופעג טשינרָאג טנַאה

 טָאה סָאװ רעד ויא טָאג :קלָאפ םּוצ טגָאזעג לאּומש טָאה'
 טכַארּבעגפיױא טָאה סָאװ ןּוא ,ןענֹרהַא ןּוא ןהשמ ןפַאשַאּב
 ,ךייַא טלעטש ,דנּוצַא ןּואי .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןרעטלע ערעײַא
 עלַא ןגעװ טָאג רַאפ ךייַא טימ ןהנעטכרּוד ךיז לעװ ךיא ןּוא
 / טימ ןּוא ךייַא טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ ןטייקיטכערעג
 | ןּבָאה ,םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג זיא בקעי זַא* .ןרעטלע ערעײַא
 ןהשמ טקישעג טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג ןרעטלע ערעיײַא
 / ןּופ ןרעטלע ערעיײַא ןגױצעגסױרַא ןּבָאה יז ןּוא ,ןענֹרהַא ןּוא
 ( ןּבָאה יז רעּבָאי .טרָא ןקיזָאדמעד ןיא טצעזַאּב יז ןּוא ,םִיַרצִמ
 | -רעּביא ײז טָאה רע ןּוא ,טָאג רעייז הוהי ןָא ןסעגרַאפ
 | ןּופ רעריפ-ליח םעד ָארסיס ןּופ טנַאה רעד ןיא טרעפטנעעג
 / טנַאה רעד ןיא ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא ,רֹוצָח
 / ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה יז ןּוא ,בָאֹומ ןּופ ךלמ םעד ןּופ
 } רימ :טנָאזעג ןּבָאה ןּוא טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה יז ןּואי* .יײז
 / יד טנידעג ןּוא ,הוהי ןזָאלרַאפ ןּבָאה רימ סָאװ טקידניזעג ןּבָאה
 / ןּופ ליצמ זדנוא יז ,דנּוצַא ןּוא ,תֹורָּתשַע יד ןּוא רעטעגילַעַּב



 11 א לאומש 20-11 בי

 .ןעניד ריד ןלעװ רימ ןּוא ,טנייפ ערעודנּוא ןּופ טנַאה רעד
 ןוא ,ןחָּתפִי ןּוא ,ןענָדּב ןּוא ,ןלַעַּבורי טקישעג טָאג טָאהיי
 ןופ טנייפ ערעיײַא ןּופ ןעװעג ליצמ ךייַא טָאה רע ןּוא ,ןלאומש
 ריא יװ ןּוא* .טייקרעכיז ןיא ןסעזעג טייז ריא ןּוא ,םּורַא דנּור
 יא ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ךלמ רעד שֶחֶו זַא ןעזעג טָאה
 טרעיינ ,ןיינ :טגָאזעג רימ ּוצ ריא טָאה ױזַא ,ךייַא ףיוא ןעמּוקעג
 רעייַא זיא טָאג רעיא הוהי תעּב ;זדנּוא רעּביא ןגיניק זּומ ךלמ ַא
 -סיוא טָאה ריא סָאװ ךלמ רעד זיא טָא ,דנּוצַא ןּוא* .ךלמ
 ןּבעגעג טָאג טָאה טָא ןּוא ,טננַאלרַאפ טָאה ריא סָאװ ,טלײװרעד
 ןּוא ,טָאג רַאפ ןּבָאה ארֹומ טעװ ריא ּביוא* .ךלמ ַא ךייַא רעּביא
 טינ טעװ ןּוא ,לוק ןייז ּוצ ןרעהּוצ טעװ ןּוא ,ןעניד םיא טעװ ריא
 ךלמ רעד יא ,ריא יא ןּוא ,טָאג ןּופ ליומ םעד ןקינעּפשרעדיװ
 -:טָאג רעיא הוהי ךָאנ ןייג טעװ ,ְךייַא רעּביא טניניק סָאװ
 ןּוא ,טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהּוצ טינ טעװ ריא רעּבָא ּביואי*
 ןּופ טנַאה יד טעװ ,טָאג ןּופ ליומ םעד ןקינעּפשרעדיװ טעװ ריא
 ןוא* .ןרעטלע ערעײַא ןגעקַא יװ ױזַא ךייַא ןגעקַא ןייז טָאג
 טּוט טָאג סָאװ ךַאז עסיורג עקיזָאדיד טעז ןּוא טייטש דנּוצַא
 ןפור ךיא לעװ ,טינשצייוו ךָאד זיא טנייהיי .ןגיױא ערעיײַא רַאפ
 טעז ןּוא טסייוו ןּוא ,ןגער ןּוא ןרענּוד ןּבעג טעװ רע ןּוא ,טָאג ּוצ
 ןּופ ןגיוא יד ןיא ןָאטעג טָאה ריא סָאװ זייּב רעייַא זיא סיורג זַא
 .ךלמ ַא ןעננַאלרַאפ ּוצ ךייא ,טָאג

 ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא ,טָאנ ּוצ ןפּורעג טָאה לאּומש ןוא'*
 טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,גָאט םענעי ןיא ןגער ןּוא ןרענוד
 סָאד ןּואי* .ןלאּומש רַאפ ןּוא טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ רעיײז
 ענייד רַאפ ללּפתמ יז :ןלאומש ּוצ טגָאזעג טָאה קלָאפ עצנַאג
 רימ לײװ ,ןּברַאטש טינ ןלָאז רימ זַא טָאג ןייד הוהי ּוצ טכענק
 ודנּוא ,זייּב סָאד טגיילענּוצ ךָאנ דניז ערעזדנוא עלַא ּוצ ןּבָאה
 ריא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג לאּומש טָאה" .ךלמ ַא ןעננַאלרַאּפ ּוצ
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 ,זייּב עקיזָאדסָאדלַא ןָאטעג טָאה ריא ;ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז
 ריא ןּוא ,טָאג רעטניה ןּופ ןרעקּפָא טינ ךייַא טלָאז ריא רעּבָא
 טלָאז ריא ,ָא=י .ןצרַאה ןצנַאג רעייַא טימ טָאנ ןעניד טלָאז
 ןטייקיטשינ ךָאנ ןייג ריא טעװ סָאדנ םורָאװ ,ןרעקּפָא טינ ךייַא
 .ייז ןענייז טייקיטשינ לײװ ,ליצמ טינ ןענייז ןּוא טינ ןצּונ סָאװ
 ןסיורג ןייז ןּופ ,קלָאּפ ןייז ןזָאלרַאפ טינ טעװ טָאג םורָאװײי
 ןייז רַאפ ןכַאמ ּוצ ךייַא טקיליװַאּב טָאה טָאג לי ,ןגעו ןעמָאנ
 -פיוא ,טָאג ּוצ ןקידניז וצ רימ הלילח ,ךיא ךיוא= .קלָאפ
 ןענרעל ךייַא לעװ ךיא טרעיינ !ךייַא רַאפ ןייז ללּפתמ ןרעהּוצ
 ןוא ,טָאג רַאפ ארֹומ רעּבָא טָאה-* .געװ ןכײלג ןּוא ןטּוג םעד
 ,ןצרַאה ןצנַאג רעיײַא טימ ,תמא טימ ןעניד םיא טלָאז ריא
 רעּבָא ּביוא= .ְךייַא טימ ןָאטעג סיורג טָאה רע יװ טעז םורָאװ
 רעייַא יא ,ריא יא טעװ ,ןָאט סטכעלש ריא טעװ ןָאט סטכעלש
 .ןרעו טכַארּבעגמּוא ךלמ

 ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ןעװעג טלַא לּואָׂש זיא רָאי...* לי
 .לארׂשי רעּביא טגיניקעג רע טָאה רָאי ײװצ ןּוא
 ןּופ ןַאמ טנזיױט ירד ןּבילקעגסױא ךיז טָאה לּואָש ןּואי

 ׁשֶמכִמ ןיא ןלּואָש טימ ןעװעג ןענייז טנויױט ײװצ ןּוא ,לארׂשי
 טימ ןעװעג ןענייז טנזיוט ןּוא ,לָאדתיּב ןּופ גרַאּב םעד ףיוא ןּוא
 רע טָאה קלָאפ עקירעּביא סָאד ןּוא .ןימינּב-תַעבִנ ןיא ןענֶתָנֹוי
 | .ןטלעצעג ענייז ּוצ ןכַאלטיא טקישעגקעװַא

 .ןיא סָאװ םיּתשלּפ יד ןּופ ךַאװ יד ןגָאלשעג טָאה ןָתָנֹוי ןּואי
 טָאה לּואָש ןּוא .טרעהרעד ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא ,עַבָנ
 יד ןלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דנַאל ןצנַאג ןכרּוד רפֹוׁש ןיא ןזָאלּבעג
 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טרעהעג ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּואי !ןרעה םירבִע
 | טָאה לארׂשי ןּוא ,םיּתשלּפ יד ןּופ ךַאװ יד ןגָאלשעג טָאה לּואָׂש
 | ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ;םיּתשִלּפ יד ייּב טסואימרַאפ ךיוא ךיז
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 יּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא* .לְנלִג ןייק ןלּואָש רעטניה טלמַאזעננייַא
 קיסיירד-לארׂשי טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ טלמַאזעגנייַא ךיז
 יו ױזַא קלָאפ ןּוא ,רעטייר טנויױט סקעז ןּוא ,ןגעוװטייר טנזיוט
 ןענייז יז ןּוא ;טייקליפ ןיא םי ןּופ גערּב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד
 ןופ חרומ ּוצ ,שָמכִמ ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ןּוא ןעמּוקענפױרַא
 .ןָנָא-תיֵּב

 ַא ןיא ןענייז יז זַא ןעזעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּואי
 סָאד ןּוא-טקירדעגוצ ןעװעג זיא קלָאפ סָאד םורָאװ--םעלק
 ןוא ,רענרעד ןשיװצ ןּוא ,ןליײה ןיא ןטלַאהַאּב ךיז טָאה קלָאפ
 םירבִע לייט ןּואי .רעּבירנ ןיא ןּוא ,סמערוט ןיא ןּוא ,ןולעפ ןיא
 ;דָעלִג ןּוא דג דנַאל ןייק ןדרַי םעד ןעננַאנעגרעּבירַא ןענייז
 קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,לֶנלִג ןיא ןעװעג ךָאנ זיא לּואָש רעּבָא
 .םיא ךָאנ טליײַאעג טָאה

 לאּומש סָאװ טייצ רעד זיּב ,געט ןּביז טרַאװעג רע טָאה;
 .לֶנלִג ןייק ןעמּוקעג טינ זיא לאומש רעּבָא ,ןטכַאמעגּפָא טָאהו
 :טנָאזעג לּואָש טָאה' .םיא ןּופ ןפָאלעצ זיא קלָאפ סָאד ןּוא
 ןוא ;רעפּפָאדירפ סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד רימ ּוצ טנענעג
 ויא סע ןּוא* .רעפּפָאדנַארּב סָאד טכַארּבעגפױא טָאה רע
 טשרע ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןעגנערּבפיוא טקידנע רע יו ,ןעװעג
 ןגעקטנַא ןעננַאנעגסױרַא םיא זיא לּואָש ןּוא ;ןָא טמּוק לאומש
 ?ןָאטעג ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג לאומש טָאה:* .ןסירנַאּב ּוצ םיא
 ןיא קלָאפ סָאד זַא ןעזעג ּבָאה ךיא זַא :טגָאזעג לּואָש טָאה

 עטדערענּפָא יד ןיא ןעמּוקעג טינ טסיּב ּוד ןּוא ,רימ ןּופ ןפָאלעצ -
 בָאה ױזַא* ,שָמכִמ ןיא טלמַאזעגנייַא ןענייז םיּתשלּפ יד ןּוא ,געט
 רימ ּוצ ןרעדינּפָארַא םיּתשִלּפ יד ןלעװ דנּוצַא :טנָאזעג ךיא
 בָאה ךיא ןּוא ;ןטעּבעג טינ ךיא ּבָאה טָאג ּוצ ןּוא ,לֶגלִנ ןייק
 -דנַארּב סָאד טכַארּבעגפיוא ּבָאה ןּוא ,טלעטשענניַא ךימ
 ּוטסָאה שירַאנ :ןלּואָש ּוצ טנָאזעג לאּומש טָאה* .רעפּפָא



 2214 ןי א לאומש 24

 / סָאװ טָאג ןייד הוהי ןּופ לעּפַאּב םעד טיהעג טינ טסָאה ;ןָאטעג
 טקיטסעפַאּב דנוצַא טלָאװ טָאג םורָאװ ;ןלױפַאּב ריד טָאה רע
 טעװ רעּבָא דנּוצַא* .קיּביײא ףיוא לארׂשי רעּביא הכולמ ןייד
 ןַאמ ַא טכוזעגסױא ךיז טָאה טָאג .ןײטשַאּב טינ הכּולמ ןייד
 טשריפ ַא רַאפ ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג ןּוא ,ןצרַאה ןייז ךָאנ
 ריד טָאה טָאג סָאװ טיהעג טינ טסָאה ּוד לײװ ,קלָאפ ןייז רעּביא
 .ןלױפַאּב

 לֶגלִג ןּופ קעװַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא לאּומש ןּואי*
 קלָאפ סָאד טלייצעגרעּביא טָאה לּואָש ןּוא .ןימינּב-תַעבִג ןייק
 .ןַאמ טרעדנוה סקעז םּורַא ,םיא ייּב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 ךיז טָאה סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא ,ןֶתָנֹוי ןּוז ןייז ןּוא לּואָש ןּואי*
 םיּתשִלּפ יד ןּוא ,ןימינּב-תַעבג ןיא ןסעזעג ןענייז ,יײז ייּב ןענּופעג
 ןענייז רעטסיװרַאפ יד ןּואיי .ׁשָמכִמ ןיא טרענַאלעג ןּבָאה
 ;תונחמ ירד ןיא םיּתשִלּפ יד ןּופ רענַאל ןּופ ןעננַאגענסױרַא
 דנַאל םּוצ ,הָרפֶע ןּופ געוו ןפיוא טרעקרַאפ ךיז טָאה הנחמ ןייא
 -תיֵּב ןּופ געװ ןפיוא טרעקרַאפ ךיז טָאה הנחמ ןייא ןּוא** ,לָעּוש
 ןּופ געװ ןפיוא טרעקרַאפ ךיז טָאה הנחמ ןייא ןּוא ,ןֹורֹוח
 .ּוצ רּבדמ םּוצ ,םיִעֹובצ לָאט ןפיוא סױרַא טקּוק סָאװ ,קרַאמענ

 ,לארׂשי דנַאל ןצנַאג ןיא ןענּופעג טינ ךיז טָאה דימש ַא ןואי*
 םירבִצ יד ןלעװ רעמָאט :טנָאזעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד םורָאװ
 ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא" .זיּפש ַא רעדָא דרעװש ַא ןכַאמ
 ,ןזײַארעקַא ןייז רעכַאלטיא ןפרַאש ּוצ םיּתשלּפ יד ּוצ טרעדינעג
 ןרַאפ ןּוא= .לדיר ןייז ןּוא ,קַאה ןייז ןּוא ,ןזייַאּבָארג ןייז ןּוא
 -ּבָארג יד רַאפ ןּוא ,ןעלדיר יד רַאפ ,"םיּפ ַא ןעװעג זיא ןלײפנָא
 רַאפ ןכיילגסעד ;קעה יד רַאפ ןּוא ,ץיּפשײרד ןרַאפ ןּוא ,סנוייַא
 גָאט ןיא זַא ,ןעשעג זיא יוזא= .רעכעטשּביײרט םעד ןלעטשנָא
 ןיא זיּפש ַא רעדָא דרעװוש ַא ןענופעג טינ ךיז טָאה המחלמ ןּופ
 טימ ןּוא ןלּואָש טימ סָאװ קלָאפ ןצנַאג םעד ןּופ טנַאה רעד

 .לֶקֶש ַא ןּופ לטירד ייווצ עּבטמ ַא א
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 .ןענופעג ךיז טָאה ןּוז ןייז ןֶתָנֹוי ייּב ןּוא ןלּואש ייּב רָאנ ;ןענֶתָנֹוי
 םּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא םיּתשִלּפ יד ןּופ ךַאװ יד ןואי

 .ׁשָמכִמ ןּופ רָאפרעּביא

 ןלּואׂש ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוי טָאה ,גָאט ןייא ןעוװעג זיא סע ןּואי 'דֹי
 א ןּוא םּוק :רעגערטנּפַאװ ןייז ,גנוי םעד ּוצ טנָאזעג

 ;טיז רענעי ףיוא סָאװ םיּתשִלּפ יד ןּופ ךַאװ רעד ּוצ ןײנרעּבירַא
 ןסעזעג זיא לּואָש ןּוא" .טגָאזעג טינ רע טָאה רעטָאפ ןייז ןּוא
 ןּוא ;ןֹורגִמ ןיא סָאװ םיוּבמיורגלימ םעד רעטנּוא הָעֹבִנ קע ןיא
 טרעדנוה סקעז םּורַא ןעװעג זיא םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד
 יא ןּופ רעדּורּב םעד בוטיחַא ןּופ ןּוז רעד הָיִחַא ןּוא* .ןַאמ
 טָאג ןּופ ןהֹּכ םעד ילֵע ןּופ ןּוז םעד ,סחניּפ ןּופ ןּוז םעד ,דֹובְכ
 טינ טָאה קלָאפ סָאד ןּוא .דֹופַא םעד ןגָארטעג טָאה ,ֹוליש ןיא
 .ןעגנַאגענקעװַא זיא ןֶתָנֹוי זַא טסּוװעג

 טלָאװעג טָאה ןֶתָנֹי סָאװ ןרָאפרעּביא יד ןשיװצ ןואי
 ץיּפש ַא ןעוועג זיא ,םיּתשלּפ יד ןּופ ךַאװ רעד ּוצ ןײגרעּבירַא
 ןּוא ,טייז רעדנַא רעד ןּופ זלעפ ץיּפש ַא ןּוא טייז רעד ןּופ זלעּפ
 ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,ץֵצֹוּב ןעוװעג זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד
 ןגעקַא ןופצ ןּופ טלעטשעגפיוא ץיּפש ןייא" .הֶנָס ןרעדנַא
 .עַבָנ ןגעקַא םורָד ןּופ רענייא ןּוא ,ׁשֶמכִּמ

 :רענערטנּפַאװ ןייז ,גנוי םעד ּוצ טגָאזעג טָאה ןָתָנֹוהְי ןּואי
 -מּוא עקיזָאדיד ןּופ ךַאװ רעד ּוצ ןײגרעּבירַא רימָאל ןּוא םּוק
 טָאג ייּב םורָאװ ;זדנּוא רַאפ ןָאט טָאג טעװ רשפא .ענעטינשַאּב
 רעדָא ןשטנעמו ליפ טימ ןפלעה ּוצ ָאטינ טלַאהּפָא ןייק זיא
 ץלַא ּוט :טגָאזעג םיא ּוצ רענערטנּפַאװ ןייז טָאהי' .קיצניװ טימ
 יװ ריד טימ ןיּב ךיא ,עז ;ךיז רעקרַאפ ;ןצרַאה ןייד ןיא סָאװ
 רעּבירַא רימ ןעיײג טָא :טגָאזעג ןֶתָנֹוהי טָאהי .ןצרַאה ןייד ךָאנ
 ןלעװ יז ּביואי ;יײז ּוצ ןזײװַאּב ךיז ןלעװ רימ ןּוא ,ןשטנעמ יד ּוצ
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 ןלעװ ,ךייַא ּוצ ּוצְךעמּוק רימ זיּב סיוא טרַאה :ױזַא זדנוא ּוצ ןגָאז
 ;ייֵז ּוצ ןײנּפױרַא טינ ןלעװ ןּוא ,טרָא רעודנּוא ףיוא ןייטש רימ
 ןלעװ ,ודנּוא ּוצ ףױרַא טמּוק :ױזַא ןגָאז ןלעװ יז רעּבָא ּביואי*
 .טנַאה רעודנּוא ןיא ןּבעגעג יז טָאה טָאג םורָאװ ,ןײנפױרַא רימ
 .ןכייצ רעד ןייז זדנּוא טעװ סָאד ןּוא

 ,םיּתשלּפ יד ןּופ ךַאװ רעד ּוצ ןויװַאּב עדייּב ךיז יז ןּבָאה'*
 ןּופ סױרַא םירבִע יד ןעמּוק ןָא :טגָאזעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא
 יד ןּואי .ןטלַאהַאּב ןטרָאד ךיז ןּבָאה יז סָאװ רעכעל יד
 ןייז ןּוא ןענֶתָנֹוי ּוצ ןפּורעגּפָא ךיז ןּבָאה ךַאװ רעד ןּופ ןשטנעמ
 ןּוא ,זדנּוא ּוצ ףױרַא טמּוק :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,רענערטנּפַאװ
 ןייז וצ טגָאזעג ןָתָנֹוי טָאה .ןָאט ןסיװ ּוצ סעּפע ךייַא ןלעװ רימ
 ןּבעגעג יז טָאה טָאג םורָאװ ,רימ ךָאנ ףױרַא םּוק :רענערטנּפַאװ
 .לאדׂשי ןּופ טנַאה רעד ןיא

 ןּוא טנעה ענייז ףיוא טרעטעלקענפיורַא טָאה ןֶתָנֹוי ןּואי
 ןענייז ייז ןּוא .םיא ךָאנ רעגערטנּפַאװ ןייז ןּוא ,סיפ ענייז ףיוא
 טײטעג טָאה רענערטנּפַאװ ןייז ןּוא ,ןענֶתֶנֹי רַאפ ןלַאפענ
 ןייז ןּוא ןֶתָנֹי סָאװ קַאלש רעטשרע רעד ןּוא* .םיא רעטניה
 - ,ןַאמ קיצנַאװצ םּורַא ןעװעג זיא ,ןגָאלשעג ןּבָאה רעגערטנפַאװ
 ןרָאװעג זיא* .דלעפ רעקַא ןַא ןּופ טייּב רעּבלַאה ַא םּורַא ןיא
 ;קלָאפ ןצנַאג ןשיוװצ ןּוא ,דלעפ ןפיוא רענַאל ןיא שינרעטיצ ַא
 יד ןּוא ;טרעטיצענ ןּבָאה יז וליפַא ,רעטסיװרַאפ יד ןּוא ךַאװ יד
 סטָאג ַא ןרָאװעג ויא סע ןּוא ,טלסיײרטעג ךיז טָאה דרע
 .שינרעטיצ

 | קיק ַא ןּבָאה ןימינּב-תַעבג ןיא ןלּואָש ןּופ רעטכעוו יד ןּואי*
 / .רעהַא ןּוא ןיהַא טייג ןּוא טכירקעצ הנחמ יד טשרע ,ןָאטעג
 / טלײצ :םיא טימ סָאװ קלָאפ םעד ּוצ טגָאזעג לּואְש טָאה'י
 | ןּבָאה .ודנּוא ןּופ ןעננַאגעגקעװַא זיא רעוו טעז ןּוא ,ךָאנ טשרָאקַא
 .ָאטינ ןענייז רעגערטנּפַאװ ןייז ןּוא ןֶתָנֹי טשרע ,טלײצעגכָאנ יז
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 םורָאװ ;טָאג ןּופ ןורָא םעד ןענעג :ןהָיחַא ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאה;*
 רעדניק יד טימ גָאט םענעי ןיא ןעװעג זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד
 .לארׂשי ןּוּפ

 םעד טימ טדערעג טָאה לּואָש תעּב ,ןעװעג זיא סע ןוא"*
 ןרָאװעג םיּתשִלּפ יד ןּופ רענַאל ןיא סָאװ למּוט רעד זיא ,ןהֹּכ
 יִצ ;ןהֹּכ םּוצ טגָאזעג לּואָש טָאה .רעסערג ןּוא רעסערג ץלַא
 טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא לּואָש ןּוא" .טנַאה ןייד קירּוצ
 רעד ּוצ ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה םיא
 ַא רעײז-ןרעדנַא ןגעק זיא דרעװש סמענייא טשרע ,המחלמ
 .המוהמ עסיורג

 יזַא םיּתשִלּפ יד טימ ןעװעג ןענייז סָאװ םירבִצ יד ןּוא
 יז טימ ןעמוקעגפיורַא ןענייז סָאװ יד ,ןטכענרעייאךטכענ יװ
 לארׂשי יד ּוצ ןענַאטשעגּוצ ןענייז ךיוא יז ,םּורַא דנור רעגַאל ןיא
 לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא* .ןענָתְנֹוי ןּוא ןְלּואָש טימ סָאװ
 ןּבָאה ,םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ
 יז ןּבָאה ךיוא יז ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז םיּתשִלּפ יד זַא טרעהעג
 לארׂשי ןפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא* .המחלמ רעד ןיא טגָאיעגכָאנ
 .גָאט םענעי ןיא

 יד ןּוא-* .ןְוָא-תיֵּב רעּבירַא זיּב קעװַא זיא המחלמ יד ןּוא
 ,גָאט םענעי ןיא טמעלקרַאפ ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ סָאד ןרָאװשַאּב טָאה לּואָש רעּבָא
 ןעוו ,טנוװָא ןויּב זייּפש ןסע טעװ סָאװ שטנעמ רעד ןטלָאשרַאפ
 עצנַאג סָאד ןּוא !טנייפ עניימ ןָא ןעװעג םקֹונ ןּבָאה ךיז לעװ ךיא
 .זייּפש ןייק טכּוזרַאפ טינ טָאה קלָאּפ

 קינָאה ןּוא ;דלַאװ ןיא ןעמּוקעג זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא*
 ןיא ןעמוקעג זיא קלָאפ סָאד יו ןּוא= .דלעפ ןפיוא ןעוועג זיא
 ּוצ טינ טָאה רענייק רעּבָא ,קינָאה ןּופ גנוניר ַא טשרע ,דלַאװ
 ארֹומ טָאה קלָאפ סָאד םורָאװ ,ליומ ןייז ּוצ טנַאה ןייז טרירעג
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 יװ טרעהעג טינ טָאה ןֶתָנֹוי רעּבָא* .העּובש רעד רַאפ טַאהעג
 -סיוא טָאה רע ןּוא ,קלָאפ סָאד ןרָאװשַאּב טָאה רעטָאפ ןייז
 ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא סָאװ ןקעטש םעד ןּופ ץיּפש םעד טקערטשעג
 טרעקענוצ ןּוא ,טָאסקינָאה םעד ןיא טקנוטענניא םיא טָאה
 | .ןטכולעגפיוא ןּבָאה ןגיוא ענייז ןּוא ,ליומ ןייז ּוצ טנַאה ןייז
 / ;טנָאועג טָאה ןּוא ,קלָאפ ןּופ ןַאמ ַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה*
 | ּוצ יװַא ,קלָאפ סָאד ןרָאװשַאּב רעטָאפ ןייד טָאה ןרָאװשַאּב
 / !וײּפש ןסע טנייה טעװ סָאװ שטנעמ רעד ןטלָאשרַאפ :ןגָאז
 | -רַאפ :טגָאזעג ןֶתָנֹי טָאהי .טשלחרַאפ קלָאפ סָאד זיא םּורד
 | ,ךייַא טעּב ךיא ,טעז ;דנַאל סָאד רעטָאפ ןיימ טָאה טקילגמּוא
 ! ַא טכװרַאפ ּבָאה ךיא לײװ ,ןטכולענפיוא ןּבָאה ןגיוא עניימ יװ
 | טלָאװ ןסע זַא ןיוש יװ טנייה* .קינָאה ןקיזָאדמעד ןּופ לסיּב
 סָאװ טנייפ ענייז ןּופ ּביור םעד ןּופ קלָאפ סָאד טנייה ןסעגענ
 ! יד ןשיװצ קַאלש רעד דנּוצַא טינ טלָאװ יצ ?ןענופעג טָאה רע
 : ?רעסערג ךָאנ ןעוװעג םיּתשִלּפ

 םיּתשִלּפ יד ןשיװצ גָאט םענעי ןיא ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּואי'
 -רַאפ רעייז ןרָאװעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא ,ןֹולָיַא זיּב ׁשֶמכִמ ןּופ
 ןּוא ,ּביױר םּוצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא* .טשלח
 ןּבָאה ןּוא ,רעדניר עננוי ןּוא רעדניר ןּוא ףָאש ןעמונעג ןּבָאה יז
 ןטימ ןסענעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןטכָאשעג
 .טּולּב

 קלָאפ סָאד ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא :ןלּואָש טגָאזעגנָא ןעמ טָאה
 ריא :טנָאזעג רע טָאה .טּולּב ןטימ ןסע ּוצ ,טָאג ּוצ טקידניז
 .ןייטש ןסיורג ַא רימ ּוצ טשרָאקַא ּוצ-טלקייק ;טשלעפעג טָאה
 | ןּוא ,קלָאפ ןשיװצ ךיז טײרּפשעצ :טגָאזעג טָאה לּואָש ןּואי
 ןּוא ,סקָא ןייז רעכַאלטיא רימ ּוצ טנענעג :ייז ּוצ ןגָאז טלָאז ריא
 ןּוא ,ןסע ןּוא ָאד ןטכעש טלָאז ריא ןּוא ,סּפעש ןייז רעכַאלטיא
 .טּולּב ןטימ ןסע ּוצ ,טָאג ּוצ ןקידניז טינ טלָאז ריא
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 טימ סקָא ןייז רעכַאלטיא טנענעג קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה
 .ןטכָאשעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא ;טכַאנ ענעי טנַאה ןייז

 ןעװעג זיא סָאד .טָאנ ּוצ חּבומ ַא טיוּבעג טָאה לּואְש ןּוא*
 .טָאג ּוצ טיוּבעג טָאה רע סָאװ חּבומ רעטשרע רעד

 יד ךָאנ ןרעדינּפָארַא רימָאל :טגָאזעג טָאה לּואָש ןוא
 -ירפ ןּופ טכיל ןויּב יז ןשיווצ ןּביױר ןּוא ,טכַאנ ייּב םיּתשִלּפ
 יז ןּבָאה .ןַאמ ַא יז ןּופ ןזָאלרעּביא טינ רימָאל ןּוא ,ןגרָאמ
 ןהֹּכ רעד טָאה .ּוט ,ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ ץלַא :טגָאזעג
 טָאה לּואָש ןּואי .טָאג ּוצ רעהַא ןענענעג רימָאל :טגָאזעג
 ?םיּתשלּפ יד ךָאנ ןרעדינּפָארַא ךיא לָאז :טָאג ייּב טגערפעג
 םיא טָאה רע רעּבָא ?לארׂשי ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג יז ּוטסעװ
 טנענעג :טגָאזעג לּואָש טָאה* .גָאט םענעי ןיא טרעפטנעעג טינ
 ןוא רָאװעג טרעװ ןּוא ,קלָאפ ןּופ רעיײטשרָאפ עלַא ,רעהַא
 ױזַא םורָאװי* ?טנייה דניז עקיזָאדיד ןעשעג זיא סָאװ ךרּוד ,טעז
 סָאד ןעוװ וליפַא ,לארׂשי טפלעה סָאװ הוהי טּבעל סע יװ
 רעּבָא !ןּברַאטש רע זּומ ןּברַאטש זַא ,ןענֶתָנֹוי ןּוז ןיימ ןיא זיא
 טָאה* .טרעפטנעעג טינ םיא טָאה קלָאפ ןצנַאג ןּופ רענייק
 ןּוא ,טייז ןייא ףיוא ןייז טעװ ריא :לארׂשי ץנַאג ּוצ טגָאזעג רע
 טָאה .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןייז ןלעװ ןֶתָנֹוי ןּוז ןיימ ןּוא ךיא
 .ּוט ,ןגיוא ענייד ןיא טּונ זיא סָאװ :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג קלָאפ סָאד
 יד ּביג :לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאהי
 סָאד ןּוא ,לּואָש ןּוא ןֶתָנֹוי ןרָאװעג ןעמּונרַאפ ןענייז .טייקיטכיר
 רימ ןשיװצ טפרַאװ :טנָאזעג לּואָש טָאה* .סױרַא זיא קלָאפ
 .ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא ןֶתָנֹוי ןּוא ;ןענֶתָנֹוי ןּוז ןיימ ןשיװצ ןּוא
 טסָאה ּוד סָאװ רימ לייצרעד :ןענֶתָנֹוי ּוצ טנָאזעג לּואְש טָאה=
 ןכוזרַאפ :טגָאזעג טָאה ןּוא טלייצרעד ןֶתָנֹוי םיא טָאה .ןָאטעג
 ןיימ ןיא סָאװ ןקעטש םעד ןּופ ץיּפש ןטימ טכּוזרַאפ ךיא ּבָאה
 טָאה** .ןּברַאטש ךימָאל ;ךיא ןיּב טָא .קינָאה לסיּב ַא טנַאה
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 | ןּברַאטש זַא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט טָאג לָאז :טגָאזעג לּואָׁש
 | ;ןלּואָש ּוצ טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאה* !!ןָתָנֹוי ,ןּברַאטש ּוטסּומ
 | עקיָאדיד ןָאטענפיוא טָאה סָאװ רעד ,ןּברַאטש ןֶתָנֹוי לָאז
 ּביוא ,טּבעל הוהי יװ ױזַא !הלילח ?לארׂשי ןיא העּושי עסיורג
 טָאג טימ םורָאװ !דרע רעד ּוצ ןלַאפ טעװ ּפָאק ןייז ןּופ רָאה ַא
 טָאה קלָאפ סָאד ןּוא .גָאט ןקיטנייה ןָאטענפיוא סָאד רע טָאה
 .ןּברָאטשעג טינ זיא רע ןּוא ,ןענָתָנֹוי טזיילעגסיױא

 יד ןּוא ,םיּתשלּפ יד רעטניה ןּופ קעװַא זיא לּואָש ןּוא
 .טרָא רעייז ּוצ ןעננַאנעג ןענייז םיּתשִלּפ

 ןּוא ,לארׂשי רעּביא הכולמ יד ןעמּונרַאפ טָאה לּואָש ןּואי
 ,טנייפ ערעייז עלַא טימ םּורַא דנור ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע
 טימ ןּוא ,םֹודֶא טימ ןּוא ,ןֹוּמַע ןּופ רעדניק יד טימ ןּוא ,בָאֹומ טימ
 רע ּוװ םּוטעמּוא ןּוא ;םיּתשִלּפ יד טימ ןּוא ,הָבֹוצ ןּופ םיכלמ יד
 רע ןּוא* .סטכעלש ןָאטנָא יז רע טנעלפ ,ןרעק ךיז טגעלפ
 ןּוא ,קֵלָּמַע ןגָאלשעג טָאה ןּוא.,טייקשידלעה ןָאטעגפיוא טָאה
 .רעּבױר ןייז ןּופ טנַאה רעד ןּופ לארׂשי ןעװעג ליצמ

 ;ַעּושיּכלַמ ןּוא ,יִוׁשִי ןּוא ,ןֶתָנֹוי ןעװעג ןענייז ןיז סלּואָש ןּוא*
 ןעמָאנ רעד :ןעװעג ןענייז רעטכעט יײװצ ענייז ןּופ ןעמענ יד ןּוא
 רערענעלק רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,בֵרֵמ ,רערעטלע רעד ןּופ
 םַעֹוניחַא ןעװעג זיא ּבײװ סלּואָש ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא* .לכימ
 רעריפ-ליח ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;ןצַעַמיחַא ןּופ רעטכָאט יד
 רעטָאפ רעד שיק יא** .רעטעפ סלּואָש ,רֵנ ןּופ ןּוז רעד רַניבַא
 ןּופ ןּוז ַא ןעװעג זיא ,ןרַנבַא ןּופ רעטָאפ רעד רֶנ יא ,ןלּואָש ןּופ
 .ןלַאיבַא

 עלַא קרַאטש ןעװעג זיא םיּתשִלּפ יד ףיוא המחלמ יד ןּואי
 ,רוּביג ַא ןַאמ ַא ץימע ןעז טגעלפ לּואָש יו ןּוא .ןלּואָש ןּופ געט
 ּוצ ןעמּונעגּוצ םיא רע טָאה ױזַא ,גנוי ןשידלעה ַא ץימע רעדָא
 .ךיז

| 
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 טקישעג טָאג טָאה ךימ :ןלּואָש ּוצ-טגָאזעג טָאה לאּומש ןּואי ןזמ
 ;לארׂשי רעּביא ,קלָאפ ןייז רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןּבלַאז ּוצ ךיד

 ױזַא" .טָאג ןּופ רעטרעוו יד ןּופ לוָק םעד ּוצ דנּוצַא רעה םּורד
 טָאה קֵלָמַע סָאװ קנעדעג ךיא :תֹואָבצ ןּופ טָאג טנָאזעג טָאה
 יב געװ ןיא טלעטשעג םיא ךיז טָאה רע יװ ,לארׂשי ּוצ ןָאטעג
 ;קֵלָמַע ןגָאלש טסלָאז ןּוא יג דנּוצַא* .םִיַרצִמ ןּופ ןײגפױרַא ןַיז
 ךיז טסלָאז ןּוא ,טָאה רע סָאװ ץלַא ןטסיװרַאפ טלָאז ריא ןּוא
 זיּב ןַאמ ַא ןּופ ןטיײט טסלָאז ןּוא ,םיא ףיוא ןעמירַאּברעד טינ
 ,סּפעש ַא ויּב סקָא ןַא ןּופ ,ןקידעגױז ַא ויּב דניק ַא ןּופ ,יורפ ַא
 | .לזייא ןַא זיּב למעק ַא ןּופ

 יז טָאה רע ןּוא ,קלָאפ סָאד ןפורעגפיונּוצ לּואָש טָאהי
 ,רעייגסּופ טנויוט טרעדנּוה ײװצ ,םיאָלט ןיא טלייצעגרעּביא
 רעד ּוצ ןעמּוקעג זיא לּואָש ןּוא* .הדּוהי ןּופ ןַאמ טנזיוט ןעצ ןּוא
 .לָאט ןיא ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא ,קֵלָמַע ןּופ טָאטש
 טרעדינ ,קעװַא טייג טמּוק :יניק םּוצ טנָאזעג טָאה לּואָש ןּוא*
 ןעגנערּבמּוא טינ ךיד לָאז ךיא ידּכ ,קֵלָמַע ןשיוװצ ןּופ ּפָארַא
 ןּופ רעדניק עלַא טימ דסח ןָאטעג ךָאד טסָאה ּוד ןּוא ;םיא טימ
 יּפָא יניק רעד טָאה .םִיַרצִמ ןּופ ןײגפױרַא רעייז יײּב לארׂשי
 .קֵלָמַע ןשיווצ ןּופ ןטערטעג

 טסמּוק ּוד יװ הָליִוַח ןּופ קֵלָמַע ןגָאלשעג טָאה לּואָש ןּואי
 םעד גָגַא טּפַאכעג טָאה רע ןּוא* .םִיַרצִמ רַאפ סָאװ רּוׁש ןייק
 רע טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,ןקידעּבעל ַא קַלָמַע ןּופ ךלמ
 סָאד ןּוא לּואָש רעּבָאא .דרעוװש ןּופ ףרַאש ןטימ טסיװרַאפ
 יד ןּוא ףָאש יד ןּופ עטסעּב יד ןּוא ,ןגֶנַא טניושעג ןּבָאה קלָאּפ
 עצנַאג סָאד ןּוא ,רעמעל יד ןּוא ,ענערָאּבעגטײװצ יד--רעדניר
 סָאדלַא רָאנ .ןטסיװרַאפ יז טלָאװעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ,סטּונ
 .טסיװרַאפ יז ןּבָאה סָאד ,יפ ענעכָארקעצ ןּוא עקיטרעװטשינ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלאּומש ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא'"
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 ,ךלמ ַא רַאפ ןלּואָש טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ הטרח ּבָאה ךיא'*
 עניימ ןּוא ,רימ רעטניה ןּופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רע םורָאװ
 .ןעוװעג םייקמ טינ רע טָאה רעטרעוװ

| 

| 

 ַא טָאג ּוצ ןעירשעג טָאה רע ןּוא ,טרעגרעעג ןלאּומש טָאה
 ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה לאּומש ןּואי* .טכַאנ עצנַאנ
 ּוצ ױזַא ,ןלאּומש ןרָאװעג טנָאזעגנָא זיא .ןלּואָש ןענעגענַאּב ּוצ
 "פיוא ךיז טָאה רע ,עז ןּוא ,לֶמרַּכ ןייק ןעמּוקעג זיא לּואְש :ןגָאז
 קעװַא זיא ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה ןּוא ,קנעדנָא ןַא טלעטשעג
 | ּוצ ןעמּוקעג לאּומש זיא* .לֶגלִג ןייק טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא
 | ןייז ּוטסלָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה לּואָש ןּוא ,ןלּואָש
 | טָאה;* .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעװעג םייקמ ּבָאה ךיא !טָאג ןּופ
 / ףָאש יד ןּופ לוק רעקיזָאדרעד זיא סָאװ ןּוא :טגָאזעג לאומש
 ! ?רעה ךיא סָאװ רעדניר יד ןופ לוָק רעד ןּוא ,ןרעיוא עניימ ןיא
 | םורָאװ ,טכַארּבעג יז ןעמ טָאה קֶלֶמַע ןּופ :טגָאזעג לּואְׁש טָאה'*
 | ,רעדניר יד ןּוא ףָאשיד ןּופ עטסעּב יד טניושעג טָאה קלָאפ סָאד
 / עקירעּביא סָאד רעּבָא ;רַאה ןייד טָאג ּוצ ןטכַאלש ּוצ ידּכ
 ! רעה :ןלּואָש ּוצ טנָאזעג לאומש טָאה'* .טסיװרַאפ רימ ןּבָאה
 | טדערעג רימ ּוצ טָאה טָאג סָאװ ןגָאז ריד לעװ ךיא ןּוא ,ףיוא
 | .דער :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה .טכַאנ יד

 | טסיּב ּוד ּביוא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ לאּומש טָאהיי
 | ןופ םיטבש יד ןּופ ּפָאק רעד רעּבָא ּוטסיּב ,ןגיוא ענייד ןיא ןיילק
 | .לארׂשי רעּביא ךלמ א רַאפ טּבלַאזעג טָאג טָאה ךיד ןּוא ,לארׂשי
 ייֵג :טגָאזעג טָאה ןּוא ,געװ ַא ףיוא טקישעג ךיד טָאה טָאג ןּוא*
 | ןטלַאה טסלָאז ןּוא ,קֵלָמַצ ,עקידניז יד ןטסיװרַאפ טסלָאז ןּוא
 | סָאװרַאפ ָאטי* .ןדנעלרַאפ יז טעװ עמ זיּב יז ףיוא המחלמ
 | ַא ךיז טסָאה ןּוא ,טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ טינ ּוטסָאה
 | ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןּוא ,ּביור םּוצ ןָאטעג זָאל
 | ךָאד ּבָאה ךיא :ןלאּומש ּוצ טגָאזעג לּואְׁש טָאה" ?טָאג ןּופ
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 געוו םעד ףיוא ןעגנַאגעג ןיּב ןּוא ,טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ
 ךלמ םעד גְנַא טכַארּבעג ּבָאה ןּוא ,טקישעג ךימ טָאה טָאג סָאװ
 סָאד רעּבָאיי .טסיװרַאפ ךיא ּבָאה קֵלָמַע ןּוא ,קֵלָּמַצ ןּופ
 סָאד ,רעדניר ןּוא ףָאש ּביױר םעד ןּופ ןעמּונעג טָאה קלָאפ
 ןיא טָאג ןייד הוהי ּוצ ןטכַאלש ּוצ ידּכ ,םרח םעד ןּופ עטסעּב
 :טנָאזעג לאּומש טָאה .לָנֹלִג

 , רעפּפָאטכַאלש ןּוא רעפּפָאדנַארּב טָאג ןעד טרעגַאּב
 ?טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהּוצ יװ
 ,רעפּפָאטכַאלש ןּופ רעסעּב זיא ןרעהּוצ ,עז
 ;סרעדיװ ןּופ סטעפ ןּופ-ןכרָאהעג ּוצ
 ,טײקינעּפשרעדיװ זיא ףושיּכ ןּופ דניז םורָאװ

 .ןייז טרַאּפשעגנײַא זיא םיפ ְךּת ןּוא טסנידנצעג ןּוא
 ךיד רע טָאה ױזַא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טכַארַאפ טסָאה ּוד לײװ
 ּבָאה ךיא :טנָאזעג לּואָש טָאה* .ךלמ ַא ןייז ּוצ ןּופ טכַארַאּפ
 ןופ לעפַאּב סָאד ןטערטעגרעּביא ּבָאה ךיא סָאװ טקידניזעג
 ןרַאפ טַאהעג ארֹומ ּבָאה ךיא לײװ ,רעטרעװ ענייד ןּוא טָאג
 ,דנּוצַא ןּוא= .לוק רעייז ּוצ טרעהענּוצ ךיז ּבָאה ןּוא ,קלָאפ
 ,רימ טימ םּוא ךיז רעק ןּוא ,דניז ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,ּביגרַאפ
 ןלּואָש ּוצ טגָאזעג לאּומש טָאה" .טָאנ ּוצ ןקּוּב ךיז לעװ ךיא ןּוא
 טכַארַאפ טסָאה ּוד םורָאװ ,ריד טימ ןרעקמּוא טינ ךיז לעװ ךיא
 ַא ןייז ּוצ ןּופ טכַארַאפ ךיד טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 .לארׂשי רעּביא ךלמ

 ױזַא ,ןיײנוצקעװַא טיײרדעגמּוא ךיז טָאה לאּומש יװ ןּואי
 טָאה רע ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןּופ גערּב םעד ןעמּונעגנָא זלּואָשו טָאה
 טנייה טָאה טָאג :טגָאזעג םיא ּוצ לאּומש טָאה** .ןסירעגּפָא ךיז
 -קעװַא יז טָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ הכולמ יד ריד ןּופ ןסירעגּפָא
 רעד ןּוא= .ריד ןּופ רעסעּב זיא סָאװ ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּבעגעג
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 ;הטרח טינ טָאה ןּוא ,ןגיל טינ ךיוא טגָאז לארׂשי ןּופ רעקיּביײא
 .ןּבָאה ּוצ הטרח ,רע זיא שטנעמ ַא טינ םורָאװ

 ּוט ,דנּוצַא רעּבָא ,טקידניזעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג רע טָאה*
 קלָאפ ןיימ ןּופ עטסטלע יד רַאפ דובּכ םעד ,ךיד טעּב ךיא ,רימ
 ךיז לעװ ךיא ןּוא ,רימ טימ םּוא ךיז רעק ןּוא ,לארׂשי רַאפ ןּוא
 .טָאג ןייד הוהי ּוצ ןקּוּב

 טָאה לּואָש ןּוא ,ןלּואָש ךָאנ טרעקעגמּוא ךיז לאומש טָאהי
 .טָאג ּוצ טקּוּבעג ךיז

 םעד גָגַא רימ ּוצ ןענענעג טכַאמ :טנָאזעג טָאה לאּומש ןּואיי
 ןּוא .ןטייק ןיא םיא ּוצ ןעגנַאגעגּוצ גְנַא זיא .קַלָמַע ןּופ ךלמ
 זיא טױט ןּופ טייקרעטיּב יד ,רָאװרַאפ :טנָאזעג טָאה גָגַא
 :טנָאזעג לאּומש טָאה* .ןעמּוקעג

 ,טוָאלעג רעדניק ןָא רעּבײװ טָאה דרעווש ןייד יו ױזַא
 .ןּבײלּב רעדניק ןָא רעטּומ ןייד רעּבײװ ןשיװצ לָאז

 .לֶנלִג ןיא טָאג רַאפ ןנֶנַא טקַאהעצ טָאה לאּומש ןּוא
 זיא לּואָש ןּוא ,הָמָר ןייק ןעגנַאגענקעװַא זיא לאּומש ןּוא*+

 / טָאה לאּומש ןּוא* .לּואָש-תַעבִנ ןיא זיוה ןייז ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא
 לאּומש םורָאװ ,טיוט ןייז ןּופ גָאט םעד ויּב ןלּואָש ןעזעג טינ רעמ
 סָאװ טַאהעג הטרח טָאה טָאג ןּוא ;ןלּואָש ןגעװ טרעיורטעג טָאה
 .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןלּואָש טכַאמעג טָאה רע

 / וטסעװ ןענַאװ זיּב :ןלאומש ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי ןה
 / ּוצ ןּופ טכַארַאפ םיא ּבָאה ךיא זַא ,ןלּואָש ןגעװ ןרעיורט

 ! ךיא םּוק ןּוא ,לייא טימ ןרָאה ןייד ןָא ליפ ?לארׂשי רעּביא ןגיניק
 | רימ ּבָאה ךיא םורָאװ ,םֶחָליתיֵּב ןּופ ןיֵׁשְי ּוצ ןקיש ךיד לעװ
 ! ןעק יװ :טגָאזעג לאּומש טָאה" .ןיז ענייז ןשיװצ ךלמ ַא ןעזעג
 ! טָאג טָאה .ןעגרה ךימ רע טעװ ,ןרעה טעװ לּואָש זַא ?ןייג ךיא
 , ּוצ ;ןגָאז טסעװ ןּוא ,ךיז טימ ןעמענ ּוטסעװ ּוק עננוי ַא :טגָאזעג
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 ןיֵשְי ןפּוררַאפ טסעװ ןּוא* .ןעמוקעג ךיא ןיּב טָאג ּוצ ןטכַאלש
 ּוד סָאװ ןסיװ ןזָאל ךיד לעװ ךיא ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש םּוצ
 ריד לעװ ךיא סָאװ םעד ןּבלַאז רימ טסעװ ןּוא ;ןָאט טסלָאז
 .ןגָאז

 זיא רע ןּוא ,ןסיײהעג טָאה טָאג סָאװ ןָאטעג לאּומש טָאהְי
 ןּבָאה טָאטש ןּופ עטסטלע יד ןּוא .םֶחֶל-תיֵּב ןייק ןעמוקעג
 טָאהי !ןעמּוק ןייד ּוצ דירפ :טנָאזעג ןּוא ,ןגעקטנַא םיא טלײַאעג
 .ןעמוקעג ךיא ןיּב טָאג ּוצ ןטכַאלש ּוצ !דירפ :טגָאזעג רע
 -טכַאלש םּוצ רימ טימ ןעמּוק טעװ ריא ןּוא ;ְךייַא טקילײה
 ,ןקילײה ךיז ןיז ענייז ןּוא ןיֵׁשְי ןסייהעג טָאה רע ןּוא .רעפּפָא
 .רעפּפָאטכַאלש םּוצ ןפּוררַאפ יז טָאה ןּוא

 רע טָאה יױװַא ,ןעמּוקעג ןענייז יז יװ ,ןעװעג ויא סע ןּוא
 טָאג ןגעקטנַא ,רָאװרַאפ :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןבָאילֶא ןעורעד
 טסלָאז :ןלאומש ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה' .רעטּבלַאזעג ןייז זיא
 םורָאװ ,סקּוװ ןכיוה ןייז ףיוא ןּוא ,ןעזסיוא ןייז ףיוא ןקוק טינ
 לי ;טעז שטנעמ רעד יװ טינ זיא סע םורָאװ ;טינ םיא ליװ ךיא
 .ןצרַאה ןכָאנ טעז טָאג רעּבָא ,קילּבנָא ןכָאנ טעז שטנעמ רעד
 רַאפ טריפעגייּברַאפ םיא טָאה ןּוא ,ןבֶדְניבַא ןפורעג יֵׁשְי טָאהי
 טָאג טָאה ןקיזָאדמעד ךיוא :טגָאזעג טָאה רע רעּבָא ,ןלאומש
 רעּבָא ,ןהָמֵׂש טריפעגייּברַאפ יֵׁשְי טָאהי .טלײװרעדסױא טינ
 -סוא טינ טָאג טָאה ןקיוָאדמעד ךיוא :טגָאזעג טָאה רע
 ןיז ענייז ןּופ ןּביז טריפעגייּברַאפ יֵׁשְי טָאה יוזַא* .טלײװרעד
 טָאה טָאג :ןיֵׁשֵי ּוצ טגָאזעג טָאה לאּומש ןּוא ,ןלאּומש רַאפ
 ּוצ טנָאזעג טָאה לאּומש ןּוא* .עקיזָאדיד טלײװרעדסױא טינ
 ןּבילּבעג ךָאנ זיא סע :טגָאזעג רע טָאה ?ןעגנּוי יד טקידנעעג :ןיׂשי
 טָאה .ףָאש יד ייּב ךוטסַאּפ ַא רע זיא טָא ןּוא ;רעטסנעלק רעד
 ןלעװ רימ םורָאװ ;םיא גנערּב ןּוא קיש :ןיֵשֵי ּוצ טנָאזעג לאּומש
 ןּוא טקישעג רע טָאה" .רעהַא טמּוק רע ויּב ,ןצעז טינ ךיז
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 / ענייש טימ ,רעטלטיורעג ַא ןעװעג זיא רע ןּוא .טכַארּבעג םיא
 / ,ףיוא ייטש :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .ןעזסיוא םענייפ ַא ןּוא ןגיוא
 םעד ןעמונעג לאּומש טָאה'* .סָאד ויא רע םורָאװ ,םיא ּבלַאז
 ! ענייז ןּופ ןטימ ןיא טּבלַאזעג םיא טָאה ןּוא ,לייא טימ ןרָאה
 | ןּופ ןדוד ףיוא ןעמּוקעג זיא טָאג ןּופ טסייג רעד ןּוא .רעדירּב
 ! ,ןענַאטשעגפױא זיא לאּומש ןּוא .רעטײװ ןּוא ןָא גָאט םענעי
 .הָמָר ןייק ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא

 | ,ןלּואְש ןּופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה טָאג ןּופ טסיײג רעד ןּואיי
 | ןּבָאה .טָאג ןּופ טסייג רעזייּב ַא ןקָארשעג טָאה םיא ןּוא
 | טָאג ןּופ טסייג רעזייּב ַא ,רָאנ עז :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק סלּואָש
 / צנייד ןסײה רַאה רעזדנּוא טשרָאקַא לָאו* .ךיד טקערש
 ןליּפש ןעק סָאװ ןַאמ ַא ןכּוופיוא ןלָאז יז ,ריד רַאפ סָאװ טכענק
 , טָאג ןּופ טסייג רעזייּב רעד יװ ,ןייז טעװ סע ןּוא ;ףרַאה ַא ףיוא
 : טעװ ריד ןּוא ,טנַאה ןייז טימ ןליּפש רע טעװ ױזַא ,ריד ףיוא זיא
 טעז :טכענק ענייז ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאהי .ןרעװ רעסעּב
 םיא טלָאז ריא ןּוא ,טּוג טליּפש סָאװ ןַאמ ַא רימ רַאפ טשרָאקַא
 ,ןעגנּוי יד ןּופ רענייא ןפורענּפָא ךיז טָאה* .רימ ּוצ ןעגנערּב
 ,םָחָל-תיִּב ןּופ ןיֵׁשָי ייּב ןּוז ַא ןעזעג ךיא ּבָאה טָא :טנָאזעג טָאה ןּוא
 ןּופ שטנעמ ַא ןּוא רוּביג רעשידלעה ַא זיא ןּוא ,ןליּפש ןעק סָאװ
 ַא טימ שטנעמ ַא יא ןּוא ,ךַאז ַא טײטשרַאּפ ןּוא ,המחלמ
 .םיא טימ זיא טָאג ןּוא ,טלַאטשעג

 . קיש :טגָאזעגנָא ןּוא ,ןיֵשֵי וצ םיחולש טקישעג לּואָׂש טָאהיי
 ןַא ןעמּונעג יֵׁשְי טָאה*" .ףָאש יד ייּב סָאװ ןדוד ןּוז ןייד רימ ּוצ
 | ןּוא ,לקעּבנגיצ ןייא ןּוא ,ןײװ לנָאל ַא ןּוא ,טיורּב טימ לזייא
 / ןוא" .ןלּואָש ּוצ ןדוד ןּוז ןייז ןּופ טנַאה רעד ךרּוד טקישעג
 | ןּוא ;םיא רַאפ ןענַאטשעג זיא ןּוא ,ןלּואָש ּוצ ןעמּוקעג זיא דוד
 | ַא ןרָאװעג םיא זיא רע ןּוא ,ןגירקעג ּביל רעייז םיא טָאה רע
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 :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןיׁשֵי ּוצ טקישעג טָאה לּואָש ןּוא* .רענערטנּפַאװ
 טָאה רע םורָאװ ,רימ רַאפ ןייטש דוד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז
 .ןגיוא עניימ ןיא ןח ןענופעג

 זיא טָאג ןּופ טסייג זרעזייּבנ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןואי
 ןליּפש ןּוא ףרַאה יד ןעמענ דוד טגעלפ ױזַא ,ןלּואָש ףיוא ןעוװעג
 טנעלפ םיא ןּוא ,ןײנּפָא טנעלפ ןלּואָש ןּוא ,טנַאה ןייז טימ
 ןּופ ןָאטּפָא ךיז טגעלפ טסייג רעוייּב רעד ןּוא ,ןרעװ רעסעּב
 .םיא

 ףיוא תונחמ ערעיײז טלמַאזעגנייַא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי ןּו
 סָאװ ֹוכֹוׂש ןיא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא .המחלמ

 ןשיװצ ןּוא ֹוכֹוׂש ןשיװצ טרענַאלעג ןּבָאה ןּוא ,הדּוהי ּוצ טרעהעג
 .םיִמָד-סֶפֶא ןיא ,הָקָזַע

 טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא לּואָׂש ןּואי
 טכירעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ;הָלֵא לָאט ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ןּוא
 ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּוא* .םיּתשִלּפ יד ןגעקַא המחלמ ַא
 ןענייז לארׂשי יד ןּוא ,טייז רעד ןּופ גרַאּב ןפיוא ןענַאטשעג
 לָאט םעד טימ ,טייז רעדנַא רעד ןּופ גרַאּב ןפיוא ןענַאטשעג
 רענַאל םעד ןּופ ןַאמנשיװצ רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא* .ײז ןשיווצ
 זיא ךייה ןייז סָאװ ,תַנ ןּופ תַילְג ןעמָאנ ןטימ םיּתשלּפ יד ןּופ
 זיא רעוויק רענרעּפּוק ַא ןּוא* .ןַאּפש ַא ןּוא ןלייא סקעז ןעוועג
 ןעוװעג רע זיא ןּפוש ןּופ רעצנַאּפ ַא ןיא ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעװעג
 טנויוט ףניפ ןעוװעג זיא רעצנַאּפ םעד ןּופ גָאװ יד ןּוא ,ןָאטעגנָא
 ענייז ףיוא ןעװעג ןענייז ןכעלּב ענרעּפוק ןּוא* .רעּפּוק לקָש

 רעד ןּוא .ןעלסקַא ענייז ןשיװצ עקיּפ ענרעּפּוק ַא ןּוא ,סיפ
 ןוא ,רעּבעװ ַא ןּופ גנַאטש רעד יװ ןעװעג זיא זיּפש ןייז ןּופ ץלָאה
 .ןזייא לקֶש טרעדנּוה סקעז ןעװעג ויא זיּפש ןייז ןּופ גנילק רעד
 .סיורַאפ םיא ןעננַאגעג זיא רעגערטדליש רעד ןּוא
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 יד ּוצ ןפּורעג טָאה ןּוא ,טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןּואּי
 / ריא טייג סָאװ ךָאנ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ ןעייר
 | ןּוא ,יּתשלּפ רעד טינ ןעד ךיא ןיּב ?המחלמ ַא ןטכירנָא סױרַא
 / רע לָאז ןּוא ,ןַאמ ַא סיוא ךייַא טּביײלק ?ןלּואָש ייּב טכענק ריא
 / ןטלַאה המחלמ ןענעק טעװ רע ּביוא' .רימ ּוצ ןרעדינּפָארַא
 |ּוצ טכענק ןייז רימ ןלעװ ,ןגָאלשרעד ךימ טעװ ןּוא ,רימ טימ
 | "רעד םיא לעװ ןּוא ,ןעמּוקייּב םיא לעװ ךיא ּביוא ןּוא ;ךייַא
 .ןעניד ודנוא טעװ ןּוא ,זדנּוא ּוצ טכענק ןייז ריא טעװ ,ןגָאלש

 | ןעייר יד ןּופ טָאּפש ךיא :טגָאזעג טָאה יּתשִלּפ רעד ןּואי"
 המחלמ רימָאל ןּוא ,ןַאמ ַא רימ טיג ;גָאט ןקיטנייה לארׂשי ןּופ
 : .רעדנַאנַאטימ ןטלַאה

 | עקיוָאדיד טרעהעג ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא לּואָש ןּוא*
 | ןּוא ,ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,יּתשִלּפ םעד ןּופ רעטרעו
 | .טַאהעג ארֹומ רעייז ןּבָאה

 | ןּופ ןַאמ רעתֶרפֶא םענעי ןּופ ןּוז רעד ןעװעג זיא דוד ןּואי*
 | טָאה רע ןּוא ;יִׁשָי ןעוװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,הדּוהי-םֶחְל-תיֵּב
 | ןעװעג ןלּואָש ןּופ געט יד ןיא זיא ןַאמ רעד ןּוא .ןיז טכַא טַאהעג
 ןּופ ןיז ערעטלע ירד יד ןּוא* .טייל ןשיװצ טמּוק סָאװ ןקז ַא
 / ןעמענ יד ןּוא ;:המחלמ רעד ןיא ןלּואָש ךָאנ ןעננַאגעג ןענייז ןיׂשָי
 ! ןענייז ,המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ןיז יירד ענייז ןּופ
 ,בָדָניבַא םיא ןּופ רעטייווצ רעד ןּוא ,רוָכּב רעד בָאילָא :ןעװעג
 ;רעטסנעלק רעד ןעוועג זיא דוד ןּוא* .הָמֵׁש רעטירד רעד ןּוא

 דוד ןּוא* .ןלּואָש ךָאנ ןעגנַאנעג ןענייז ערעסערג יירד יד ןּוא |
 | ןופ ףָאש יד ןרעטיפ ּוצ ןלּואָש ןּופ ןרעקמּוא ךיז ןּוא ןייג טנעלפ
 .םָחְליִתיֵּב ןיא רעטָאפ ןייז

 | טָאה ןּוא ,טעּפש ןּוא ירפ טנענעג טָאה יּתשִלּפ רעד ןּואיי
 .דנַאנַאכָאנ געט קיצרעפ טלעטשעג ךיז

 | רַאפ טשרָאקַא םענ :ןדוד ןּוז ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה יֵׁשָי ןּואיי
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 ןּוא ,ןעגנַאז עטנערּבעג עקיזָאדיד ןּופ הָפיֵא ןַא רעדירּב ענײד
 רענַאל ןיא רעּבירַא טימרעד ףיול ןּוא ,ןטיורּב ןעצ עקיזָאדיד
 ןעגנערּב ּוטסלָאז זעק ןעצ עקיזָאדיד ןּואיי .רעדירּב ענייד ּוצ
 ענייד ןגערפ טסלָאז ןּוא ;טנזױט םעד ןּופ ןַאמטּפױה םעד ּוצ
 .ןכייצ ַא יז ןּופ ןעמענ ןּוא ,דירפ ףיוא רעדירּב

 ןעוװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא יז ןּוא לּואָש ןּוא*
 .םיּתשִלּפ יד טימ המחלמ ןיא ,הָלֵא לָאט ןיא

 טָאה רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג דוד ךיז טָאה"
 . ,ןעמונעג טָאה רע ןּוא ,רמֹוש ַא ףיוא ףָאש יד טוָאלענרעּביא
 נָא זיא רע ןּוא ,ןלױפַאּב םיא טָאה יֵׁשָי יו יױזַא ןעגנַאנעג זיא ןּוא
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ליח רעד ןעוו ,גניררענַאל ןיא ןעמּוקעג
 יד ןּוא לארׂשי ןּוא** .המחלמ ףיוא טלַאשעג טָאה ,טכַאלש ןיא
 טָאה* .יײר ַא ןגעק יײר ַא טלעטשענסיוא ךיז ןּבָאה םיּתשִלּפ
 םעד ןּופ טנַאה רעד ףיוא ךיז ןּופ ןכַאז יד טוָאלעגרעּביא דוד
 ןוא ;דלעּפטכַאלש םּוצ ןפָאלעג זיא רע ןּוא ,ןכַאז יד ןּופ רמֹוׁש
 .דירפ ףיוא רעדירּב ענייז טגערפעג טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע

 ןייז סָאװ ןַאמנשיװצ רעד טשרע ,ייז טימ טדער רע יו
 יד ןּופ ףױרַא טמּוק ,תַג ןּופ יּתשִלּפ רעד תַילָג ןעוװעג זיא ןעמָאנ
 ;דײר ענעי יװ ױזַא טדערעג טָאה רע ןּוא ,םיּתשַלּפ יד ןּופ ןעייר
 .טרעהעג טָאה דוד ןּוא

 םעד ןעזרעד ןּבָאה יז יװ ,לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא+
 ארומ רעייז ןּבָאה ןּוא ,םיא רַאפ ןפָאלטנַא יז ןענייז ױזַא ,ןַאמ

 ריא טָאה :טגָאזעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא* .טַאהעג !
 ןרעטסעל ּוצ םורָאװ ?ףױרַא טמּוק סָאװ ןַאמ ןקיזָאדמעד ןעזעג
 טעװ סָאװ ןַאמ רעד ,ןייז טעװ סע ןּוא ;ףױרַא רע טמּוק לארׂשי
 סיורג ַא טימ ןייז רישעמ ךלמ רעד םיא טעװ ,ןגָאלשרעד םיא
 סרעטָאפ ןייז ןּוא ,רעטכָאט ןייז ןּבעג םיא טעװ ןּוא ,תורישע
 .לארׂשי ןיא יירפ ןכַאמ רע טעװ זיוה
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 / ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ּוצ טגָאזעג דוד טָאה"
 ןַאמ םעד ּוצ ןרעװ ןָאטעג טעװ סָאװ :ןגָאז וצ ױזַא ,םיא ןּבעל
 דנַאש יד ןָאטּפָא טעװ ןּוא ,יּתשלּפ םענעי ןגָאלשרעד טעװ סָאװ
 / רענעטישַאּבמּוא רעקיזָאדרעד ויא רעװ םורָאװ ?לאדׂשי ןּופ
 ןקידעּבעל םעד ןּופ ןעייר יד ןרעטסעל לָאז רע זַא ,יּתשִלּפ
 ,דיירעג עקיזָאדסָאד יװ ױזַא טגָאזעג םיא קלָאפ סָאד טָאהי ?טָאג
 / םיא טעװ סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןרעו ןָאטעג טעװ ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא
 : .ןגָאלשרעד

 רע יװ טרעהעג ,רעדּורּב רערעטלע ןייז ,בָאילֶא טָאהי
 ! טמירגעג טָאה ןבָאילָא ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא ,ןשטנעמ יד ּוצ טדער
 | יּפָארַא ּוטסָאה רָאג סָאװ ּוצ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןדוד ףיוא
 לסיּב ענעי טוָאלעגרעּביא ּוטסָאה ןעמעוװ ףיוא ןּוא ,טרעדינעג
 טייקיטכעלש יד ןּוא ,טיײקיליװטומ ןייד ןעק ךיא ?רּבדמ ןיא ףָאש
 } "ּפָארַא ּוטסָאה המחלמ יד ןקּוקּוצּוצ ידּכ זַא ,ןצרַאה ןייד ןּופ
 | ?ןָאטעג דנּוצַא ךיא ּבָאה סָאװ :טגָאזעג דוד טָאה* .טרעדינעג
 .דיירעג ַא רָאנ ךָאד זיא סע

 / ןּוא ,ןרעדנַא ןַא ּוצ םיא ןּופ טײרדענּפָא ךיז טָאה רע ןּואי
 םיא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,ךַאז ענעגייא יד טגערפעג טָאה
 .דיירעג עקידרעירפ סָאד יװ ױזַא טרעפטנעעג

 טָאה דוד סָאװ רעטרעװ יד ןרָאװעג טרעהעג ןענייז'י
 טָאה רע ןּוא ,ןלּואָש רַאפ טלייצרעד טָאה עמ ןּוא ,טדערעג
 :ןלּואָׂש ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּוא* .ךיז ּוצ ןעננערּב טזָאלעג םיא
 ןייד ;םיא רעּביא ןלַאפּפָארַא טינ ץרַאה סנשטנעמ ןייק לָאז
 ןקיזָאדמעד טימ ןטלַאה המחלמ טעװ ןּוא ,ןייג טעװ טכענק
 ףיוא ןייג טינ טסנעק :ןדוד ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאה* .יּתשִלּפ
 ּוד םורָאװ ,םיא טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ ,יּתשִלּפ ןקיזָאדמעד
 .ןָא טנגּוי ןייז ןּופ המחלמ ןּופ ןַאמ ַא זיא רע ןּוא ,לגניא ַא טסיּב
 ךּוטסַאּפ ַא ןעװעג זיא טכענק ןייד :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג דוד טָאה'*
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 רעדָא ,ןעמּוקעג זיא ּביײל ַא זַא ןּוא ,ףָאש יד ייּב רעטָאפ ןייז רַאּפ
 ,עדַאטס רעד ןּופ סּפעש ַא ןגָארטענקעװַא טָאה ןּוא ,רעּב ַא
 ןּוא ,ןגָאלשעג םיא ּבָאה ןּוא ,םיא ךָאנ ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיּב
 טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ןּוא ;לױמ ןייז ןּופ ןסירעגסױרַא ּבָאה
 ּבָאה ןּוא ,דרָאּב םייּב ןעמּונעגנָא םיא ךיא ּבָאה ,רימ ןגעקַא
 רעּב םעד יא ּבײל םעד יא" .טייטעג םיא ןּוא ןגָאלשענ םִיא
 רענעטינשַאּבמּוא רעקיזָאדרעד ןּוא ;ןגָאלשרעד טכענק ןייד טָאה
 טרעטסעלעג טָאה רע לײװ ,יײז ןּופ רענייא יו ןייז טעװ יּתשִלּפ
 .טָאג ןקידעּבעל םעד ןּופ ןעייר יד

 ןעװעג ליצמ ךימ טָאה סָאװ טָאג :טגָאזעג טָאה דוד ןּואיי
 טעװ רע ,רעּב ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,ּבײל ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 טָאה .יּתשִלּפ ןקיזָאדמעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןייז ליצמ ךימ
 .ריד טימ ןייז טָאג לָאז ןּוא ,ייג :ןדוד ּוצ טנָאזעג לּואָׁש

 רע ןּוא ,רעדײלק ענייז ןדוד ןָאטעננָא טָאה לּואָש ןּוא*
 םיא ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא רעוויק םענרעּפּוק ַא ןָאטעגפױרַא טָאה
 דרעװש ןייז טרּוגעגנָא טָאה דוד ןּוא* .רעצנַאּפ ַא ןָאטעגנָא
 זיא רע לי ,ןייג ּוצ טרעטַאמעג ךיז ןּוא ,רעדיײלק ענייז רעּביא
 ןעק ךיא :ןלּואְש ּוצ טגָאזעג דוד טָאה .טניוװעגוצ ןעװעג טינ
 דוד ןּוא .טניֹוװעגּוצ טינ ןיּב ךיא לײװ ,עקיזָאדיד ןיא ןייג טינ
 ןקעטש ןייז ןעמונעג טָאה רע ןּוא* .ךיז ןּופ ןָאטעגסױא יז טָאה
 רענייטש עטַאלג ףניפ ןּבילקעגסיוא ךיז טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא
 סָאװ לקעזכּוטסַאּפ םעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןּוא ,ְךַאּב םעד ןּופ
 ויא רערעדײלש ןייז ןּוא ;לטיײּב םעד ןיא ,טַאהעג טָאה רע
 .יּתשִלּפ םעד ּוצ טנענעג טָאה רע ןּוא ;טנַאה ןייז ןיא ןעװעג

 ןוא ,ןדוד ּוצ רעטנענ ץלַא ןעגנַאגעג זיא יּתשִלּפ רעד ןּואי
 רעד ןּוא* .סיורַאפ םיא ,דליש םעד טגָארט סָאװ ןַאמ רעד
 םיא טָאה ןּוא ,ןדוד ןעזרעד טָאה ןּוא ןָאטעג קּוק ַא טָאה יּתשִלּפ
 ךיוא ,טלטיורעג ןּוא ,לגניא ַא ןעװעג זיא רע םורָאװ ,טכַארַאפ
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 יצ :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה יּתשִלּפ רעד ןּוא* .םינּפ ןפיוא ןייש
 רעד ןּוא ?סנקעטש טימ רימ ּוצ טסמּוק ּוד סָאװ ,ךיא ןיּב טנּוה ַא
 יּתשַלּפ רעד ןּוא* .טָאנ ןייז ייּב ןדוד ןטלָאשעג טָאה יּתׁשִלּפ
 שיילפ ןייד ןּבעג לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ םּוק :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה
 דוד טָאה* .דלעפ ןּופ היח רעד ּוצ ןּוא למיה ןּופ לגיופ םּוצ
 ןּוא דרעװש ַא טימ רימ ּוצ טסמּוק ּוד :יּתשלּפ םעד ּוצ טנָאזעג
 ןיא ריד ּוצ םּוק ךיא ןּוא ,עקיּפ ַא טימ ןּוא ויּפש ַא טימ
 ןּופ ןעייר יד ןּופ טָאג םעד ,תֹואָבצ ןּופ הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד
 ךיד טעװ גָאט ןקיטנייה** .טרעטסעלעג טסָאה ּוד סָאװ לארׂשי
 -רעד ךיד לעװ ךיא ןּוא ,טנַאה ןיימ ןיא ןרעפטנערעּביא הוהי
 לעװ ךיא ןּוא ;ריד ןּופ ּפָאק ןייד ןעמענּפָארַא לעװ ןּוא ,ןגָאלש
 ָאט ןקיטנייה םיּתשִלּפ יד ןּופ הנחמ רעד ןּופ םירנּפ יד ןּבעג
 ןּוא ;דרע רעד ןּופ היח רעד ּוצ ןּוא למיה ןּופ לניופ םּוצ
 ןוא* .לארׂשי ייּב טָאג ַא ןַארַאפ זַא ,ןסיוו טעװ דרע עצנַאג יד
 דרעווש ַא טימ טינ זַא ,ןסיו טעװ גנּולמַאזנייַא עצנַאג עקיזָאדיד
 ןּוא ,סהוהי זיא המחלמ יד םורָאװ ;הוהי טפלעה ויּפש ַא טימ ןּוא
 .טנַאה רעזדנוא ןיא ןּבעג ךייַא טעװ רע

 ןענַאטשעגפיוא זיא יּתשִלּפ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא**
 דוד טָאה ױזַא ,ןדוד ןגעקטנַא טנענעג טָאה ןּוא ןעגנַאנעג זיא ןּוא
 םעד ןגעקטנַא דלעפטכַאלש םּוצ ןפָאלעג ויא ןּוא ,טלײַאעג
 ,לקעז ןיא טנַאה ןייז טקעטשעגנײרַא טָאה דוד ןּוא** .יּתשִלּפ
 רעדיילש ַא ןּוא ,ןייטש ַא ןטרָאד ןּופ ןעמּונעגסױרַא טָאה ןּוא
 רעד ןּוא .ןרעטש ןייז ןיא יּתשִלּפ םעד ןפָארטעג ןּוא ,ןָאטעג
 ןלַאפעג זיא רע ןּוא ,ןרעטש ןייז ןיא ןעקנּוזעגנײרַא זיא ןייטש
 .דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא

 ַא טימ יּתשִלּפ םעד טקרַאטשענרעּביא דוד טָאה יױזַא"'
 ןּוא ,יּתשִלּפ םעד ןפָארטעג ןּוא ,ןייטש ַא טימ ןּוא רערעדיײלש
 .טנַאה סדוד ןיא ןעוװעג טינ זיא דרעוװש ןייק ןּוא ;טײטעג םיא
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 רעּביא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,ןפָאלעגּוצ זיא דוד ןּוא*י
 -סױרַא יז ןּוא ,דרעוװש ןייז ןעמּונעגנָא טָאה ןּוא ,יּתשלּפ םעד
 ןטינשעגּפָא טָאה רע ןּוא ;טײטעג םיא ןּוא ,דייש ריא ןּופ ןגיוצעג
 .ּפָאק ןייז ריא טימ

 ןוא ,טיוט זיא רוּביג רעייז זַא ,ןעזעג ןּבָאה םיּתשַלּפ יד ןּוא
 הדּוהי ןּוא לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא .ןפָאלטנַא ןענייז יז
 יד טנָאיעגכָאנ ןּוא ,טלַאשעג ןּבָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז
 .ןֹורקָע ןּופ ןרעיוט יד זיּב ןּוא ,ינ ןייק טסמוק ּוד זיּב םיּתשִלּפ

 םעד ףיוא םיּתשִלּפ יד ןּופ ענעגָאלשרעד ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא !
 רעדניק יד ןּוא= .ןֹורקֶע זיּב ןּוא ,תַנ זיּב ןּוא ,םִיַרֵעַש ןּופ געוו
 ,םיּתשִלּפ יד ןגָאיכָאנ ןּופ טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 .רענַאל רעייז טּבױרעגסיױא ןּבָאה יז ןּוא

 ןּוא ,יּתשלּפ םעד ןּופ ּפָאק םעד ןעמונעג טָאה דוד ןּואי
 רע טָאה או ענייז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק טכַארּבעג םיא טָאה
 .טלעצעג ןייז ןיא ןָאטעגניהַא

 םעד ןנעקַא ןײגסױרַא ןדוד ןעזעג טָאה לּואָש זַא ןּוא*
 סעמעוװ :רעריפ-ליח םעד רַנבַא ּוצ טנָאזעג רע טָאה ,יּתשִלּפ
 יו יױזַא :טגָאזעג רַנבַא טָאה ?רֶנבַא ,רוחָּב רעקיזָאדרעד זיא ןּוז
 טנָאזעג ךלמ רעד טָאה** !סיװ ךיא ּביױא ,ךלמ ,טּבעל לעז ןייד
 .זיא גנוי רעד ןּוז סעמעוו ךָאנ ךיז ּוד גערפ

 ,יּתשִלּפ םעד ןגָאלש ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה דוד יװ ןּוא
 רַאפ טכַארּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןעמּונעג רַנבַא םיא טָאה יױזַא
 טָאה"* .טנַאה ןייז ןיא יּתשִלּפ םעד ןּופ ּפָאק םעד טימ ,ןלּואָׂש
 דוד טָאה ?רוחָּב ,ּוטסיּב ןּו סעמעװ :טגָאזעג םיא ּוצ לּואָש
 .םֶחָל-תיֵּב ןּופ ןיֵשְי טכענק ןייד ןּופ ןּוז רעד :טגָאזעג

 ,ןלּואָש ּוצ ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי ןדו
 לעז רעד ּוצ ןרָאװעג ןדנּוּבעגּוצ ןענָתָנֹוהי ןיפ לעז יד זיא ױזַא

 .לעז ןגייא ןייז יװ ױזַא ןגירקעג ּביל םיא טָאה ןָתָנֹוהי ןּוא ,ןדוד ןּופ
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 םיא טָאה ןּוא ,גָאט םענעי ןיא ןעמונעגּוצ םיא טָאה לּואָש ןּואי
 ןָתָנֹוהְי ןּוא* .זיוה סרעטָאפ ןייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז טזָאלעג טינ
 טַאהעג ּביל םיא טָאה רע לייו ,ןדוד טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה
 לטנַאמ םעד ןָאטעגסױא טָאה ןֶתָנֹוהי ןּוא* .לעז ןגייא ןייז יװ ױזַא
 ,רעדיילק ענייז ךיוא ;ןדוד ןקנָאשעג םיא טָאה ןּוא ,ךיז ףיוא סָאװ
 ןייז ףיוא זיּב ןּוא ,ןגיוּב ןייז ףיוא זיּב ןּוא ,דרעװש ןייז ףיוא זיּב
 .לטרַאג

 טנעלפ לּואָש רָאנ ּוװ ,זיא ,ןעננַאנעגסױרַא זיא דוד זַא ןּואי
 -פיוא םיא טָאה לּואָש ןּוא .ןקילנַאּב רע טנעלפ ,ןקיש םיא
 יד ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא רע ןּוא ;טײל-המחלמ יד רעּביא טצעזעג
 .טכענק סלּואָש ןּופ ןגיוא יד ןיא ךיוא ןּוא ,קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןגיוא

 ךיז טָאה דוד זַא ,ןעמּוקנָא רעייז ייּב ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 יד ןעננַאנעגסױרַא ןענייז ,יּתשִלּפ םעד ןנָאלש ןּופ טרעקענמּוא
 ץנעט ןּוא גנַאזעג טימ לארׂשי ןּופ טעטש עלַא ןּופ רעּבײװ
 טימ ןּוא ,החמש טימ ,ןקױּפ טימ ,ןלּואָש ךלמ םעד ןגעקטנַא
 ןּוא ןעגנּוזעג ןּבָאה סנירעליּפש יד רעּבײװ יד ןּואי .ןעלּבמיצ
 :טנָאזעג

 ,ןטנזיוט ענייז ןיא ןגָאלשעג טָאה לּואָש
 .ןטנזיוטנעצ ענייז ןיא דוד ןּוא

 ןעוועג זיא דיירעג עקיזָאדסָאד ןּוא ,טנערּבעג רעייז ןלּואָש טָאהי
 יז ןּבָאה ןדוד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןגױא ענייז ןיא טכעלש
 ,ןטנזיױט יד ןּבענעג יז ןּבָאה רימ ןּוא ,ןטנזיוטנעצ יד ןּבעגעג
 טקּוקעג טָאה לּואְש ןּוא" .הכולמ יד זיולּב ךָאנ טלעפ םיא ןּוא
 .רעטײװ ןּוא גָאט םענעי ןּופ ןדוד ףיוא םּורק

 ןּופ טסייג רעזייּב ַא זיא ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּואי"
 ןופ טדערעג זיוה ןיא טָאה רע ןּוא ,ןלּואָש ףיוא ןעמוקעג טָאג
 ןיא גָאט יװ ױזַא טנַאה ןייז טימ טליּפשעג טָאה דוד ןּוא ,ןעניז
 לּואָש טָאהיי .זיּפש רעד ןעוועג זיא טנַאה סלּואָש ןיא ןּוא ,גָאט
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 לעװ ךיא :טרעלקעג טָאה רע ןּוא ,זיּפש םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא
 ּפָא ךיז טָאה דוד רעּבָא .טנַאװ ןיא ויּב ןדוד ןכעטשכרּוד
 .לָאמ ײװצ םיא ןּופ טיירדעג

 זיא טָאג םורָאװ ,ןדוד רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה לּואָש ןּואיי
 ןוא-* .ןָאטעגּפָא ךיז רע טָאה ןלּואָש ןּופ ןּוא ,םיא טימ ןעװעג
 ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןּוא ,ךיז ןּופ ןָאטענּפָא םיא טָאה לּואָש
 םעד ןעמּוקעג ןּוא ןעננַאגעג זיא רע ןּוא ,טנזיוט ןּופ ןַאמטּפױה
 ,ןגעװ ענייז עלַא ןיא טקילגַאּב טָאה דוד ןּוא* .סיורַאפ קלָאּפ
 רע וַא ןעועג טָאה לּואָש ןּוא* .םיא טימ ןעװעג זיא טָאג ןּוא
 רעּבָא* .םיא רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע ןּוא ,רעייז טקילנַאּב
 רע םורָאװ ,ןדוד טַאהעג ּביל טָאה הדּוהי ןּוא לארׂשי ץנַאג
 .סיורַאפ יז ןעמּוק ןּוא ןייג טגעלפ

 ערעטלע ןיימ זיא טָא :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה לּואָש ןּואיי
 ייֵז רעּבָא ,ּבײװ ַא רַאפ ןּבעג ריד ךיא לעװ יז ;בֵרֵמ רעטכָאט
 םורָאװ .טָאג ןּופ תומחלמ יד ריפ ןּוא ,גנּוי רעשידלעה ַא רימ
 טרעיינ ,םיא ףיוא ןייז טנַאה ןיימ טינ לָאז :טרעלקעג טָאה לּואָׁש
 טנָאזעג דוד טָאה** .םיא ףיוא ןייז לָאז םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה יד
 ןיימ רעדָא ,ןּבעל ןיימ זיא סָאװ ןּוא ?ךיא ןיּב רעװ :ןלּואָש ּוצ
 םידייא ןַא ןרעװ לָאז ךיא זַא ,לארׂשי ןיא החּפשמ סרעטָאפ
 ?ךלמ םייּב

 בֵרֵמ ןּבעג טלָאזעג טָאה עמ תעּב ,ןעװעג זיא סע רעּבָאי*
 ןרָאװעג ןּבעגעגקעװַא יז זיא ,ןדוד ּוצ ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד
 .ּבײװ ַא רַאפ הָלֹוחמ ןּופ ןלָאירדַע ּוצ

 ;ןדוד טַאהעג ּביל טָאה ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד לכימ ןּוא"
 ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא ךַאז יד ןּוא ,ןלּואָש טלייצרעד ןעמ טָאה
 ,ןּבעג םיא יז לעװ ךיא :טרעלקעג טָאה לּואָש ןּוא"* .ןגיוא ענַײז
 יד ןּופ טנַאה יד ןּוא ,גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז םיא לָאז יז ידּכ
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 :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה לּואָׁש ןּוא .םיא ףיוא ןייז לָאז םיּתשִלּפ
 .רעטייוװצ רעד טימ םידייא ןיימ ןרעװ טנייה טסעװ

 ןדוד ּוצ טדער :טכענק ענייז ןלױפַאּב טָאה לּואָש ןּואיי
 עלַא ןּוא ,ךיד ליװ ךלמ רעד ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טייהרעליטש
 .םידייא סכלמ םעד דנּוצַא רעװָאט ,ּביל ךיד ןּבָאה טכענק ענייז

 ןדוד ןּופ ןרעיוא יד ןיא טדערעג טכענק סלּואָש ןּבָאהי
 ערעײַא ןיא גנירג :טגָאזעג טָאה דוד ןּוא .רעטרעוו עקיזָאדיד
 ןּוא ןַאמערָא ןַא ןיּב ךיא זַא ,םידייא סכלמ םעד ןרעװ ּוצ ןגיוא
 ?טצַאשעגגנירג

 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טלייצרעד םיא ןְלּואָש ןּופ טכענק יד ןּבָאהי
 לּואָש טָאה* .טדערעג דוד טָאה רעטרעװ עקיזָאדיד יװ ױזַא
 ןייק טינ ליװ ךלמ רעד :ןדוד ּוצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :טגָאזעג
 ּוצ םקֹונ ךיז ,םיּתשַלּפ יד ןּופ ןטיוהרָאפ טרעדנּוה טרעיינ ,ןדנ
 ןכַאמ ּוצ טנכערעג טָאה לּואָׂש ןּוא .טנייפ סכלמ םעד ןָא ןייז
 .םיּתשלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ךרוד ןדוד ןלַאפ

 ,רעטרעוו עקיזָאדיד ןדוד טלייצרעד טכענק ענייז ןּבָאה*
 םעד ןרעוו ּוצ ,ןדוד ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוו זיא ךַאז יד ןּוא
 טליפרעד טינ לָאמּוצ ךָאנ ןענייז געט יד ןּוא .םידייא סכלמ
 רע ,ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא דוד ויא"' ,ןרָאװענ
 ייװצ םיּתשִלּפ יד ןּופ ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא ,ןשטנעמ ענייז טימ
 ןּוא ,ןטיוהרָאפ ערעייז טכַארּבעג טָאה דוד ןּוא .ןַאמ טרעדנוה
 לָאז רע ידּכ ,ךלמ םּוצ לּופרַאפ ןּבעגעגרעּביא יז טָאה עמ
 ןייז ןּבעגעג םיא טָאה לּואָש ןּוא .םידייא סכלמ םעד ןרעוו
 .ּבײװ ַא רַאפ ןעלכימ רעטכָאט

 טימ זיא טָאג זַא ןענַאטשרַאפ ןּוא ןעזעג טָאה לּואָש ןּואי
 .טַאהעג ּביל םיא טָאה ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד לכימ ןּוא ;ןדוד
 לּואָש ןּוא .ןדוד רַאפ ןגירקעג ארֹומ רעמ ךָאנ טָאה לּואָש ןּואי
 / .געטעלַאאנֹוש ַא ןדוד ןעװעג זיא
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 זיא סע ןּוא ;ןײגסױרַא ןגעלפ םיּתשִלּפ יד ןּופ ןרַאה יד ןּוא*
 טקילנַאּב דוד טָאה ,ןעננַאנעגסױרַא ןענייז יז רָאנ ןעװ ,ןעװעג
 רעייז ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז ןּוא ,ןלּואָש ןּופ טכענק עלַא ןּופ רעמ
 .טכַאעג

 ענייז עלַא ּוצ ןּוא ןּוז ןייז ןֶתָנֹוי ּוצ טדערעג טָאה לּואָש ןּואי ןי
 ןלּואָש ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוהי רעּבָא ;ןדוד ןטייט ּוצ ,טכענק

 ,ןדוד טלייצרעד טָאה ןֶתָנֹוהי ןּוא" .ןדוד טרַאנעג רעייז טָאה
 ,דנּוצַא ןּוא .ןטייט ּוצ ךיד טכּוז לּואָש רעטָאפ ןיימ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןיא ןציז טסלָאז ןּוא ,ירפ רעד ןיא טיהענּפָא יז ,ךיד טעּב ךיא
 ,ןײנסױרַא לעװ ךיא ןּואי .ןטלַאהַאּב ךיז ןּוא שינעגרָאּברַאפ
 ּוד סָאװ דלעפ םעד ףיוא רעטָאפ ןיימ ןּבעל ןייטש לעװ ןּוא
 ,רעטָאפ ןיימ ּוצ ריד ןגעװ ןדער לעװ ךיא ןּוא .ןטרָאד טסיּב
 .ןגָאז ריד ךיא לעװ ,ןקרעמ סָאװ לעװ ךיא זַא ןּוא

 רעטָאפ ןייז ּוצ ןדוד ףיוא סטּונ טדערעג טָאה ןֶתָנֹוהְי ןּוא
 ןקידניז טינ ךלמ רעד לָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןְלּואָש
 ריד ןגעקַא טָאה רע לײװ ,ןדוד ןגעקַא ,טכענק ןייז ןגעקַא
 טּוג רעייז ןעװעג ןענייז ןעננּואוט ענייז לײװ ןּוא ,טקידניזעג טינ
 ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא ןּבעל ןייז ןעמּונעג טָאה רע ןּוא* .ריד רַאפ
 עסיורג ַא ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא ,יּתשִלּפ םעד ןגָאלשעג טָאה
 ךיז טסָאה ןּוא ,ןעועג סע טסָאה ;לארׂשי ץנַאג רַאפ הֹעּושי
 -מוא ןָא ןקידניױרַאפ ךיז ּוטסלָאז סָאװרַאפ ןּוא .טיײרפעג
 ?טסיומוא ןדוד ןטייט ּוצ ,טּולּב ןקידלּוש

 לּואְָש ןּוא ,ןענֶתָנֹוהי ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ לּואָׁש טָאה'
 !ןרעװ טייטעג טעװ רע ּביוא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :ןרָאװשעג טָאה

 -רעד םיא טָאה ןָתָנֹוהי ןּוא ,ןדוד ןפורעג טָאה ןֶתָנֹוהְי ןּואי
 טכַארּבעג טָאה ןֶתָנֹוהי ןּוא .רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא טלייצ
 ךטכענ יװ ױזַא םיא רַאפ ןעװעג ויא רע ןּוא ,ןלּואָש ּוצ ןדוד
 .ןטכענרעייא
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 ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא דוד ןּוא ,המחלמ ַא ןרָאװעג רעדיו זיא
 טָאה רע ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןנעקַא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא
 רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז יז ןּוא ,קַאלש ןסיורג ַא יז ןשיוװצ ןגָאלשעג
 .םיא

 תעּב ןלּואָש ףיוא ןעמּוקעג זיא טָאג ןּופ טסייג רעזייּב ַא ןּוא"
 ! דוד ןּוא ;טנַאה ןייז ןיא ויּפש ןייז טימ זיוה ןייז ןיא ןסעזעג זיא רע
 ! -כרּוד טכוזעג לּואָש טָאה" .טנַאה רעד טימ טליּפשעג טָאה
 ! ךיז טָאה רע רעּבָא ,טנַאװ ןיא זיּב זיּפש ןטימ ןדוד ןכעטשּוצ
 | םעד ןכָאטשעגנײרַא טָאה רע ןּוא ,ןלּואָש ןּופ טכַאמענסױרַא
 ! ןענּורטנַא זיא ןּוא ןפָאלטנַא זיא דוד ןּוא .טנַאװ ןיא ןיּפש
 .טכַאנ רענעי ןיא ןרָאװעג

 | ,ןטיה ּוצ םיא ,זיוה סדוד ּוצ םיחולש טקישעג לּואָש טָאה''
 | טָאה לכימ ּבײװ ןייז רעּבָא .ירפ רעד ןיא ןטייט ּוצ םיא ןּוא
 / שפנןייד טינ טסעװעטַאר ּוד ּביוא :ןנָאז ּוצ יוװַא ,ןדוד טגָאזעגנָא
 .טייטעג ןגרָאמ ּוטסרעװ ,טכַאנ יד

 / ,רעטצנעפ ןכרוד ןדוד טוָאלעגּפָארַא טָאה לכימ ןּואיי
 / ןּוא* .ןרָאװעג ןענּורטנַא ןּוא ןפָאלטנַא זיא ןּוא קעװַא זיא רע ןּוא
 / ,טעּב ןפיוא טנײלעגפורַא ןּוא ,םיּפְרּת םעד ןעמונעג טָאה לכימ
 ! ,סנּפָאק ּוצ טגײלעג םיא יז טָאה רָאהנגיצ ןּופ קירטשעג ַא ןּוא
 / טקישעג טָאה לּואָש זַא ןּואי* .דנּב ַא טימ טקעדענרעּביא ןּוא
 .קנַארק זיא רע :טגָאזעג יז טָאה ,ןדוד ןעמענ ּוצ םיחּולש

 | :ןגָאז ֹוצ ױזַא ,ןדוד ןעז ּוצ םיחולש טקישעג לּואָש טָאה'*
 / ןענייזי* .ןטייט ּוצ םיא ,רימ ּוצ טעּב ןטימ ףױרַא םיא טגנערּב
 / ןּוא ,טעּב ןפיוא זיא םיִפְרּת רעד טשרע ,ןעמּוקעג םיחּולש יד
 .סנּפָאקוצ םיא רָאהנגיצ ןּופ קירטשעג סָאד

 / ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ :ןעלכימ ּוצ טגָאזעג לּואָׁש טָאהיי
 | זיא רע ןוא ,אנֹוׂש ןיימ טזָאלעגקעװַא טסָאה ןּוא ,טרַאנעגּפָא יױזַא
 | ּוצ טַאה רע :ןלּואַׂש ּוצ טזָאזעג לכימ טָאה ?ןרָאװעג ןענּורטנַא
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 ?ןטיט ךיד ךיא לָאז סָאװ ךָאנ ,קעװַא ךימ זָאל :טגָאזעג רימ
 זיא רע ןּוא ,ןרָאװעג ןענּורטנַא ןּוא ןפָאלטנַא זיא דוד ןּוא;*

 ץלַא טלייצרעד םיא טָאה ןּוא ,הָמָר ןייק ןלאּומש ּוצ ןעמּוקעג
 ןעגנַאגעג ןענייז לאּומש ןּוא רע ןּוא .ןָאטעג םיא טָאה לּואָׁש סָאװ
 .תֹויָנ ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןּוא
 זיא דוד ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןלּואָש ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא= ==

 ןעמענ ּוצ םיחּולש טקישעג טָאה לּואָש ןּוא* .הָמָר ןיא תֹויָנ ןיא
 ןּוא ,ןגָאז תואיבנ םיאיבנ למעזעג סָאד ןעזעג יז ןּבָאה .ןדוד
 טָאג ןּופ טסייג רעד ןּוא ;ײז רעּביא טלעטשעג טייטש לאּומש
 תואיבנ ןּבָאה ךיוא יז ןּוא ,ןלּואָש ןּופ םיחּולש יד ףיוא ןעוװעג זיא
 .טנָאזעג

 ערעדנַא טקישעג טָאה רע ןּוא ,ןלּואָש טגָאזעגנָא ןעמ טָאה*
 רעדיװ לּואָש טָאה .טגָאזעג תואיבנ ךיוא יז ןּבָאה .םיחּולש
 .טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה ךיוא יז ןּוא ,םיחּולש עטירד טקישעג

 זיּב ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,הָמָר ןייק ןעגנַאנעג ךיוא רע זיא=
 טנערפעגכָאנ ךיז טָאה ןּוא ,ּוכֵׂש ןיא סָאװ ּבּורג רעסיורג רעד
 :טגָאזעג םיא ןעמ טָאה ?דוד ןּוא לאומש ןענייז וװ :טגָאזעג ןּוא
 .הָמָר ןיא תֹויָנ ןיא ,ןָא

 םיא ףיוא ךיוא ןּוא ,הָמָר ןיא תֹויְנ ןייק ןיהַא קעװַא רע זיא*
 קידנעיײיג ןּוא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,טָאג ןּופ טסייג רעד ןעװעג ויא
 ןּוא* .הָמָר ןיא תֹויָנ ןייק ןעמּוקעג זיא רע זיּב ,טגָאזעג תואיבנ
 טָאה ךיוא רע ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןָאטעגסױא טָאה ךיוא רע
 רעטעקַאנ ַא ןגעלעג זיא ןּוא ,ןלאּומש רַאפ טגָאזעג תואיבנ
 :ןעמ טגָאז רעּבירעד .טכַאנ עצנַאג יד ןּוא ,גָאט ןצנַאג םענעי
 ?םיאיבנ יד ןשיווצ לּואָש ךיוא זיא

 זיא רע ןּוא ,הָמָר ןיא תֹויָנ ןּופ ןפָאלטנַא זיא דוד ןּוא ר
 ךיא ּבָאה סָאװ :ןענָתָנֹוהי רַאפ טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעמוקעג

 אטח ןיימ זיא סָאװ ןּוא ,ךערּברַאפ ןיימ זיא סָאװ ןּוא ?ןָאטעג
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 םיא ּוצ רע טָאה' ?ןּבעל ןיימ טכּוז רע סָאװ ,רעטָאפ ןייד רַאפ
 טינ טּוט רעטָאפ ןיימ ,עז  .ןּברַאטש טינ טסעוװ !הלילח :טנָאזעג
 טינ טקעלּפטנַא רע ּוװַא ,ךַאז עניילק ַא רעדָא ךַאז עסיורג ַא
 ןופ ןגרָאּברַאפ רעטָאפ ןיימ לָאז סָאװרַאפ ןּוא ,רעיױא ןיימ
 רעדיװ דוד טָאה' .יװַא טינ ויא סע ?ךַאז עקיזָאדיד רימ
 ּבָאה ךיא וַא רעטָאפ ןייד סײװ ןסיײװ :טגָאזעג ןּוא ,ןרָאװשעג
 ןופרעד ןֶתָנֹוהי לָאז :טרעלק רע ןּוא ,ןגיוא ענייד ןיא ןח ןענופעג
 טָאג יװ יװַא רעּבָא .ןעמעלק טינ ךיז לָאז רע ידּכ ,ןסיװ טינ
 ןשיוװצ ויא טירט ַא יװ ױזַא זַא ,טּבעל לעז ןייד יו יװַא ןּוא ,טּבעל
 . ליוו סָאװ :ןדוד ּוצ טנָאזעג ןֶתָנֹוהי טָאה* !טוט ןשיװצ ןּוא רימ
 :ןענֶתָנֹוהי ּוצ טגָאזעג דוד טָאה' ?ןָאט ריד רַאפ לָאז ךיא ,לעז ןייד
 ךלמ ןטימ ןציז ךיא ףרַאד ןציז ןעוו ,שדֹוחישאֹר ןגרָאמ זיא טָא
 ןטלַאהַאּב ךיז לעװ ךיא ןּוא ,ןייג ןזָאל ךימ ּוטסלָאז ;ןסע םּוצ
 | ךיז טעװ ןגערפכָאנ ּביױא' .טנװָא ןגרָאמרעּביא זיּב דלעפ ןיא
 | טָאה ןטעּבּפָא ;ןגָאז ּוטסלָאז ,רימ ףיוא רעטָאפ ןייד ןגערפכָאנ
 טָאטש ןייז ןיא ןפיולוצרעּבירַא ידּכ ,רימ ייּב דוד ןטעּבענּפָא ךיז
 ןטרָאד זיא גנוטכַאלשרעּפּפָא עכַאלרעי יד םורָאװ ,םֶחָליִתיֵּב
 זיא !טּוג :ןגָאז ױזַא טעװ רע ּביױא' .החּפשמ רעצנַאג רעד יב
 ,ןענערעצ רע טעװ ןענערעצ רעּבָא ּביױא ;טכענק ןייד ּוצ דירפ
 ןָאט טסלָאז ןּוא" .םיא ייּב ןסָאלשַאּב זיא סטכעלש זַא ןסיװ יו
 ּוטסָאה טָאג ןופ דנוּב ַא ןיא םורָאװ ,טכענק ןייד טימ דסח
 ַא ָאד ויא רימ ןיא ּביױא ןּוא ;ריד טימ טכענק ןייד טכַארּבעג
 | ךימ ּוטסלָאז ןעד סָאװ ךָאנ ןּוא ;ּוד ךימ טיט ,ךערּברַאפ
 !ריד הלילח :טגָאזעג ןֶתָנֹוהי טָאהי ?רעטָאפ ןייד ּוצ ןעננערּב
 | ןיימ ייּב זַא ןסיוורעד ךיז ךיא לעװ ןסיוװרעד ּביױא םורָאװ
 | סָאד ךיא לעװ יצ ,זייּב ןעשעג לָאז ריד ,ןסָאלשַאּב זיא רעטָאפ
 / טעװ רעװ :ןענֶתָנֹוהְי ּוצ טנָאזעג דוד טָאהי* ?ןלייצרעד טינ ריד
 ?!טרַאה ןרעפטנע ריד טעװ רעטָאפ ןייד ּביױא ןלייצרעד רימ
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 ןיא ןײגסױרַא רימָאל ןּוא ,םּוק :ןדוד ּוצ טגָאזעג ןֶתָנֹוהי טָאה;י
 .דלעפ

 ןָתָנֹוהי ןּוא .דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא עדייּב יז ןענייז
 ךיא זַא !לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה
 ןיא ןגרָאמרעּביא רעדָא ןגרָאמ רעטָאּפ ןיימ ןשרָאפסױא לעװ
 לָאמסנעד ךיא לעװ יצ ,ןדוד ּוצ טּונ זיא רע טשרע ,טייצ רעד
 וצ ןָאט טָאג לָאז= ?רעיוא ןייד ןקעלּפטנַא ןּוא ,ריד ּוצ ןקיש טינ
 ןלעפעג ליֹוװ טעװ רעטָאפ ןיימ ּביוא !רעמ ךָאנ ןּוא יװַא ןענֶתָנֹוהי
 ,רעיוא ןייד ןקעלּפטנַא ךיא לעװ ,טכעלש ריד ףיוא ןעגנערּב ּוצ
 טעװ טָאג ןּוא ,םולשּב ןייג טסעוו ןּוא ,ןקישקעװַא ךיד לעװ ןּוא
 טינ ןּוא;* .רעטָאפ ןיימ טימ ןעוװעג זיא רע יװ ױזַא ריד טימ ןייז
 סטָאג ַא רימ טימ ןָאט ּוטסלָאז רָאנ טינ-ךָאנ ּבעל ךיא ןעוו רָאנ
 ןדײנשּפָא טינ טסלָאז טרעיינ* ;ןּברַאטש טינ לָאז ךיא זַא ,דסח
 טעװ טָאג ןעװ לָאמּוצ טינ ;קיּביײא ויּב זיוה ןיימ ןּופ דסח ןייד
 רעד ןּופ טכיזעג םעד ןּופ םענייא זיּב טנייפ סדוד ןדיינשרַאפ
 .דרע

 :ןדוד ןּופ זיוה םעד טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה ןֶתָנֹוהְי ןּוא:*
 ןָתָנֹוהי ןּוא** !טנייפ סדוד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןענָאמפיוא טָאג לָאז
 םורָאװ ,םיא ּוצ טפַאשּביל ןייז ייּב ןדוד ןרָאװשַאּב רעדיװ טָאה
 טָאה ןֶתָנֹוהי ןּוא:* .טַאהעג ּביל םיא רע טָאה לעז ןייז יװ ּביל
 ,ןלעפ טסעװ ּוד ןּוא ,שדֹוח-שאֹר זיא ןגרָאמ :טגָאזעג םיא ּוצ
 ףיט ןגרָאמרעּביא ּוטסלָאז* .קידײל ןייז טעװ ץיז ןייד לַײװ
 ךיז טסָאה ּוד סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעמוק ןּוא ,ןרעדינּפָארַא
 ןּבעל ןציז ןּוא ,גָאט ןקידעכָאװ םעד ןיא ןגרָאּברַאפ ןטרָאד
 ,טייז ַא ןָא ןלייפ יירד ןפרַאװ לעװ ךיא ןּוא* .לֶזָא ןייטש םעד
 ןקיש לעװ ךיא , עז ןּוא** .ליצ ַא ןיא ןסיש טלָאװ ךיא יװ יװַא
 םּוצ ןגָאז ךיא לעװ ןגָאז ּביױא .ןלייפ יד ןיפעג ,יײג :לגניא םעד
 ,םּוק ָאט ,"סע םענ ,ריד ןּופ ּוצרעהַא ןלייפ יד ןענייז ןָא, :לגניא
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 טָאג יװ ױזַא ,טשינרָאג זיא סע ןּוא ,ריד ּוצ זיא דירפ םורָאװ
 / ןענייז ןָא, :גנּוי םּוצ ןגָאז ױזַא לעװ ךיא רעּבָא ּביוא* !טּבעל
 ךיד טקיש טָאג םורָאװ ,קעװַא יג ,"ריד ןּופ וצניהַא ןלייפ יד
 ךיא ,טדערעג ןּבָאה רימ סָאװ ךַאז רעד ןגעװ ןּוא* .קעװַא
 ! ףיוא ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיוװצ זתודע ןַאנ טָאג זיא טָא ,ּוד ןּוא
 .קיּבייא

 ןעוועג זיא סע זַא ןּוא ;דלעפ ןיא ןטלַאהַאּב ךיז דוד טָאה*
 / .ןסע טײצלָאמ םּוצ טצעזעג ךיז ךלמ רעד טָאה ,שדֹוח-שאֹר
 | ףיוא ,לָאמ עלַא יװ ױזַא ץיז ןייז ףיוא ןסעזעג זיא ךלמ רעד ןוא*
 / רַנבַא ןּוא ,ןענַאטשעג זיא ןֶתָנֹוהְי ןּוא ;טנַאװ רעד ייּב ץיז םעד
 / ןעװעג ויא טרָא סדוד ןּוא ;ןלּואָש ןּופ טייז ןייּב ןסעזעג זיא
 / ,גָאט םענעי ןיא טדערעג טשינרָאג טָאה לּואָש ןּוא= .קידיײל
 ,ןייר טינ זיא רע ;סָאד זיא הּביס ַא :טרעלקעג טָאה רע םורָאװ
 .ןיירמוא יאדוװַא זיא רע

 םעד ,שדֹוחישאֹר ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 לּואָש טָאה ,קידיײל ןעװעג זיא טרָא סדוד זַא ,גָאט ןטײװצ
 ןּוז רעד ןעמּוקעג טינ זיא סָאװרַאפ :ןּוז ןייז ןֶתָנֹוהְי ּוצ טגָאזעג
 ןָתָנֹוהי טָאה= ?טײצלָאמ םּוצ טנייה יא ןטכענ יא ןיֵׁשְי ןּופ
 רימ ייּב דוד ןטעּבעגּפָא ךיז טָאה ןטעּבּפָא :ןלּואָש טרעפטנעעג
 טעּב ךיא ,ןייג ךימ זָאל :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* ;םֶחֶליִתיִּב ןייק
 ייּב יא החּפשמ רעד ןּופ גנּוטכַאלשרעּפּפָא ןַא םורָאװ ,ךיד
 ןּוא ;ןלױפַאּב רימ טָאה רע ,רעדּורּב ןיימ ןּוא ,טָאטש ןיא ודנוא
 ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטײל ןענּופעג ּבָאה ךיא ּבױא ,דנּוצַא
 עניימ ןעז ןּוא ,ןּפַאכרעּבירַא ךיז ,ךיד- טעּב ךיא ,ךימָאל
 .שיט סכלמ םּוצ ןעמּוקעג טינ רע זיא רעּבירעד .רעדירּב
 רע ןּוא ,ןענֶתָנֹוהי ףיוא ןלּואְש ןּופ ןרָאצ רעד טמירגעג טָאה"'
 ,טײקינעּפשרעדיװ רעטרעקרַאפ ןּופ ןּוז ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 ןּופ ןּוז םעד טלײװרעדסױא טסָאה ּוד זַא ,טינ ןעד ךיא סײװ
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 סרעטומ ןייד ןּופ דנַאש רעד ּוצ ןּוא דנַאש ןייד ּוצ ,ןיֵׂשֵי
 רעד ףיוא טּבעל ןיֵשָי ןּופ ןּוז רעד ןמו-לּכ םורָאװ* ?טײקטעקַאנ
 ןּוא .דנַאטשַאּב ןייק ןּבָאה טינ הכּולמ ןייד ןּוא ּוד טסעװ ,דרע
 .םיא טמּוק טוט םורָאװ ,רימ ּוצ םיא םענ ןּוא קיש ,דנּוצַא
 םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןלּואָש רעטָאפ ןייז טרעפטנעעג ןֶתָנֹוהי טָאהי*
 .ןָאטעג רע טָאה סָאװ ?ןרעװ טייטעג רע לָאז סָאװרַאפ :טגָאזעג

 םיא ,זיּפש םעד םיא ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא לּואָש טָאהי
 ןסָאלשַאּב זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןֶתָנֹוהי ןּוא ;ןפערט ּוצ
 .ןדוד ןטייט ּוצ רעטָאפ ןייז ייּב

 ןוא ;ןרָאצמירג ןיא שיט ןּופ ןענַאטשעגפיוא ןֶתָנֹוהְי זיי
 ,ויּפש ןייק ןסעגעג טינ שדֹוח ןּופ גָאט ןטיײװצ םעד טָאה רע
 רעטָאפ ןייז ליוו ןּוא ,ןדוד ןגעװ טמעלקעג ךיז טָאה רע לײװ
 זיא ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא* .טמעשרַאפ םיא טָאה
 ןעוועג זיא סָאװ טייצ רעד ּוצ ,דלעפ ןיא ןעגנַאגענסױרַא ןֶתָנֹוהְי
 .םיא טימ ןעוועג זיא לגניא ןיילק ַא ןּוא ,ןדוד טימ טכַאמענּפָא
 יד טשרָאקַא ןיפעג ,ףיול :לגניא ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא
 טָאה רע ןּוא ,ןפָאלעג לנניא רעד זיא .ףרַאװ ךיא סָאװ ןלייפ
 לנניא רעד יװ ןּוא" .ןגָאױצרעּבירַא םיא לייפ ַא ןפרָאװעג
 טָאה ןָתָנֹוהי סָאװ לייפ רעד ןּופ טרָא םעד ּוצ ןעמּוקעגּוצ זיא
 :טגָאזעג ןּוא ,לנניא םעד ןפּורעגכָאנ ןָתָנֹוהי טָאה יױװַא ,ןפרָאװעג
 ןפורעגכָאנ טָאה ןֶתָנֹוהְי ןּוא** .ריד ןּופ ּוצניהַא ךָאד זיא לייפ יד
 ןוא .ןלעטשּפָא טינ ךיז טסלָאז ,ךיז לא ,רעכיג :לגניא םעד
 ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןלייפ יד ןּבילקעגפיוא טָאה לגניא סֶתָנֹוהי
 .רַאה ןייז ּוצ

 ןָתָנֹוהי רָאנ ,טסּוװעג טשינרָאג ןּופ טָאה לגניא רעד ןּוא"
 ןּבעגעג ןֶתָנֹוהי טָאה" .ךַאז רעד ןּופ טסּוװעג ןּבָאה דוד ןּוא
 גנערּב ,ייג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,לגניא ןייז ּוצ ןּפַאװ ענייז
 .טָאטש ןיא יז
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 -פיוא דוד ויא יװַא ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא לגניא רעד יװיי
 ּוצ םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןּוא ,טייז-םורָד ןּופ ןענַאטשעג
 ןּבָאה יײז ןּוא .לָאמ יירד טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,דרע רעד
 ,ןרעדנַא ןטימ רענייא טנײװעג ןּוא ,ןרעדנַא םעד רענייא טשּוקעג
 .ןגיטשענרעּביא טָאה דוד זיּב

 זקנעדעג) ;םולשּב יג :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה ןֶתָנֹוהְי ןּוא=
 ױזַא ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םייּב ןרָאװשעג עדייּב ךיז ןּבָאה רימ סָאװ
 ןּוא ,ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ זתודע ןַאז ןייז לָאז טָאג :ןגָאז ּוצ
 .קיֵּבייא זיּב ןעמָאז ןייד ןשיוװצ ןּוא ןעמָאז ןיימ ןשיװצ

 ןּוא ;ןעננַאגענקעװַא זיא ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןואי ןאַכ
 .טָאטש ןיא ןײרַא זיא ןָתָנֹוהְי
 ןּוא ,ןהֹּכ םעד ְךֶלֶמיחַא ּוצ בֹונ ןייק ןעמּוקעג זיא דוד ןּוא

 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןדוד טלײַאעג טָאה ְךֶלֶמיחַא
 דוד טָאה* ?ריד טימ טינ זיא רענייק ןּוא ,ןײלַא ּוטסיּב סָאװרַאפ
 ַא ןלױפַאּב רימ טָאה ךלמ רעד :ןהֹּכ םעד ךֶלֶמיחַא ּוצ טגָאזעג
 ןּופ ןסיו טשינרָאג לָאז רענייק :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה ןּוא ,ךַאז
 ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא ,ךיד קיש ךיא סָאװ ןגעװ ךַאז רעד
 ןּוא םענעי ןיא טלעטשַאּב ךיא ּבָאה ןעננוי יד ןּוא ;ןלױפַאּב
 !טנַאה ןייד רעטנוא ָאד ויא סָאװ ,דנּוצַא ןּוא* .טרָא םענעי
 ,ךיז טניפעג סע סָאװ רעדָא ,ןטיורּב ףניפ ַא טנַאה ןיימ ןיא ּבינ
 קידעכָאװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןדוד טרעפטנעעג ןהֹּכ רעד טָאהי
 טיורּב קילײה זױלּב רָאנ ,טנַאה ןיימ רעטנּוא ָאטינ זיא טיורּב
 .ּבײװ ַא ןּופ טיהענּפָא רָאנ ךיז ןּבָאה ןעננוי יד ּביױא ,ָאד זיא
 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןהֹּכ םעד טרעפטנעעג דוד טָאה*
 זַא לָאמ עלַא יװ יױזַא ודנּוא ןּופ ןטימרַאפ זיא ּבײװ ַא ,רָאװרַאפ
 ;קילײה ןטלַאהעג ןרעוו ןעננוי יד ןּופ םילּכ יד ןּוא ;סױרַא יג ךיא
 ,טנייה ןיוש יװ ןּוא ,ןקידעכָאװ טימ רעגייטש רעד זיא סָאד ןּוא
 !ילּכ רעד ןיא ןייז טעװ סקילײה זַא
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 זיא ןטרָאד םורָאװ ;סקילײה ןּבעגעג ןהֹּכ רעד םיא טָאהי
 סָאװ טכיזעגנָא ןּופ טיורּב סָאד זיולּב רָאנ ,טיורּב ןייק ןעװעג טינ
 ןגײלּוצקעװַא ידּכ ,טָאנ רַאפ ןּופ ןרָאװעג ןעמּונעגּפָארַא זיא
 ןעמונעגקעװַא זיא סע סָאװ גָאט םעד ןיא ,טיורּב םערַאװ
 .ןרָאװעג

 םענעי ןיא טכענק סלּואָש ןּופ ןַאמ ַא ןעוועג זיא ןטרָאד ןוא*
 יא ןעמָאנ ןייז ןּוא ,טָאג רַאפ ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ גָאט -

 סָאװ רעכוטסַאּפ יד ןּופ טּפיוה רעד ,ימֹודַא רעד גָאֹוד ןעוועג
 .ןלּואָש ייּב

 ָאד ָאטינ זיא ןּוא :ןכֶלָמיחַא ּוצ טגָאזעג טָאה דוד .ןּוא"
 וליפַא םורָאװ ?דרעװש ַא רעדָא זיּפש ַא טנַאה ןייד רעטנוא
 ןעמונעגטימ טינ ךיא ּבָאה ,ןפַאװ עניימ וליפַא ןּוא ,דרעוװש ןיימ
 טָאהי* .קילײַא ןעװעג זיא ךלמ םעד ןּופ ךַאז יד לי ,ךיז טימ
 ּוד סָאװ יּתשִלּפ םעד תַילָג ןּופ דרעװש יד :טגָאזעג ןהֹּכ רעד
 ַא ןיא טלקיװעגניַא יז זיא ןָא ,הָלֵא לָאט ןיא ןגָאלשעג טסָאה
 ,םענ ,ןעמענ ריד יז טסליוו ּוד ּביױא ;דֹופַא םעד רעטניה ךּוט
 דוד טָאהי .ָאטינ ָאד זיא ריא ץּוח ערעדנַא ןייק םורָאװ
 .רימ יז ּבינ ;ןכיײלג ריא ָאטינ :טגָאזעג

 םענעי ןיא ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,ןענַאטשענפיױא זיא דוד ןּואיי
 .תַנ ןּופ ךלמ םעד שיכָא ּוצ ןעמּוקעג זיא ןּוא ,ןלּואָש ןּופ גָאט

 טינ סָאד זיא :םיא ּוצ טגָאזעג ןשיכָא ןּופ טכענק יד ןּבָאה-*
 ןקיזָאדמעד ףיוא טינ ןעמ טָאה ?דנַאל ןּופ ךלמ רעד דוד
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ץנעט טימ ןעגנוזעג

 ,ןטנזיוט ענייז ןיא ןגָאלשעג טָאה לּואָש
 ?ןטנזיוטנעצ ענייז ןיא דוד ןּוא
 ןיא רעטרעװ עקיזָאדיד ןעמונעגנײרַא ךיז דוד טָאה*

 ךלמ םעד שיכָא רַאפ טַאהעג ארֹומ רעייז טָאה רע ןּוא ,ןצרַאה
 טָאה ןּוא ,ןגיוא ערעייז רַאפ לכׂש ןייז ןטיּבעג רע טָאה** .תַג ןּופ
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 ןריט יד ףיוא טנכייצעג טָאה ןּוא ,ײז רַאפ טכַאמעג ענּושמ ךיז
 .דרָאּב ןייז ףיוא ץכַאייּפש ןייז ןעניר טוָאלעג ןּוא ,רעיוט ןּופ
 זיא שטנעמ ַא טעז ריא זַא :טכענק ענייז ּוצ טגָאזעג שיכָא טָאה;*
 רימ ןלעפ יצ:* ?רימ ּוצ םיא ריא טננערּב סָאװ ךָאנ ,עגושמ
 ןייז ּוצ ןקיזָאדמעד טכַארּבעג רימ טָאה ריא סָאװ ,םיעגושמ
 ?זיוה ןיימ ןיא ןעמּוק רעקיזָאדרעד לָאז ?רימ ייּב ענושמ

 ןענורטנַא זיא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעגנַאנעגקעװַא זיא דוד ןּואי בר
 ! טרעהרעד ןּבָאה .םֶלּודַע ןּופ ליה רעד ּוצ ןרָאװעג

 - יז ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא רעדירּב ענייז
 .םיא ּוצ ןיהַא טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה

 שטנעמ ַא רָאנ ּוװ םיא ּוצ ןּבילקעגפיוא ךיז ןּבָאה סע ןּואי
 ,בֹוח-לעּב ַא טָאה סָאװ שטנעמ ַא רָאנ ּוװ ןּוא ,רעטקירדעג ַא
 ןרָאװעג זיא רע ןּוא ;טימעג רעטיּב ַא טימ שטנעמ ַא רָאנ ּוװ ןּוא
 םיא טימ ןעװעג ןענייז סע ןּוא .ייז רעּביא ןַאמטּפיױה ַא רַאפ
 .ןַאמ טרעדנוה ריפ םּורַא

 ,בָאֹומיהַּפצִמ ןייק ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגענקעװַא זיא דוד ןּוא*
 ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :בָאֹומ ןּופ ךלמ םּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 זיִּב ,ךייַא ייּב ןייז ּוצ רעטּומ ןיימ ןּוא רעטָאפ ןיימ ןעמּוקסױרַא
 .רימ טימ ןָאט טעװ טָאג סָאװ ןסיװ לעװ ךיא ןענַאװ

 ןּופ ךלמ םעד רַאפ ןריפ ּוצ טכַארּבעג יז טָאה רע ןּואי
 דוד סָאװ געט עלַא םיא ייּב ןסעועג ןענייז יז ןּוא ,בָאֹומ
 .גנוטסעפגרַאּב רעד ןיא ןעװעג זיא

 ןציז טינ טסלָאז :ןדוד ּוצ טנָאזעג טָאה איבנ רעד דֶנ ןּואי
 .הדּוהי דנַאל ןיא ןייג טסלָאז ןּוא ,םּוק ;גנּוטסעפגרַאּב רעד ןיא
 .תֶרָח דלַאװ ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,ןעננַאנעג דוד זיא

 טימ סָאװ ןשטנעמ יד ןּוא דוד וַא ,לּואָש טרעהעג טָאה'
 ,הָעבִנ ןיא ןסעזעג זיא לּואְׁש ןּוא ;ןרָאװעג ןענופעגסיוא ןענייז םיא
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 ןייז ןיא זיּפש ןייז טימ ,הָמָר ןיא םיױּבנקסירַאמַאט םעד רעטנּוא
 טָאה' .םיא ןּבעל ןענַאטשעג ןענייז טכענק ענייז עלַא ןּוא ;טנַאה
 :םיא םּורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ טכענק ענייז ּוצ טגָאזעג לּואָש
 ןיֵשָי ןּופ ןּוז רעד ןעד טעװ ,רענימינּב ריא ,טשרָאקַא טרעה -

 ךייַא רע טעװ ,רענטרעגנייו ןּוא רעדלעפ ןּבעג ןעמעלַא ךייַא
 ןּופ טײלטּפױה ןּוא ,טנזיוט ןּופ טײלטּפױה רַאפ ןכַאמ ןעמעלַא
 ,רימ ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג עלַא טָאה ריא סָאװ ,טרעדנוה
 ַא טסילש ןּוו ןיימ ןעװ ,רעיוא ןיימ טינ טקעלּפטנַא רענייק ןּוא
 טרעמיק ךייַא ןּופ טינ רענייק ןּוא ,ןיֵשָי ןּופ ןּוז םעד טימ דנּוּב
 טָאה ןּוז ןיימ זַא ,רעיוא ןיימ טקעלּפטנַא ןּוא רימ םּוא ךיז
 יװ ױזַא ,רערעױל ַא רַאפ רימ ףיוא טכענק ןיימ טלעטשעגנָא
 זיא סָאװ ,ימֹודַא רעד נַאֹוד ןפורעגּפָא ךיז טָאה" ?גָאט ןקיטנייה
 ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןלּואָש ןּופ טכענק יד טימ ןענַאטשעג
 םעד ְךָלֶמיחַא ּוצ בֹונ ןייק ןעמוק ןיֵׁשָי ןּופ ןּוז םעד ןעועג ּבָאה
 ;טָאג ייּב םיא רַאפ טנערפעג טָאה רע ןּואי* .ןבּוטיחַא ןּופ ןּוז
 תַילָנ ןּופ דרעוװש יד ןּוא ,ןּבעגעג םיא רע טָאה גנורעצ ךיוא
 .ןּבעגעג םיא רע טָאה יּתשִלּפ םעד

 ןופ ןּו םעד ךֵלֶמיחַא ןפּור טקישעג ךלמ רעד טָאהיי
 יד ,רעטָאפ ןייז ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא ,ןהֹּכ םעד בּוטיחַא
 .ךלמ םּוצ ןעמּוקעג עלַא ןענייז יז ןּוא ;בֹונ ןיא סָאװ םינהֹּכ
 טָאה .ןבּוטיחַא ןּופ ןּוז וד ,טשרָאקַא רעה :טגָאזעג לּואָש טָאה
 םיא ּוצ לּואָש טָאה* .רַאה ןיימ ,ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג רע
 ןּוא ּוד ,רימ ףיוא טנוּב ַא טכַאמעג ריא טָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג
 ,דרעווש ַא ןּוא טיורּב ןּבעגעג םיא טסָאה ּוד ןעוו ,ןיׁשָי ןּופ ןּוז רעד
 ןגעק ןייטשפיוא לָאז רע ידּכ ,טָאנ ייּב םיא רַאפ טגערפעג ןּוא
 ךֶלֶמיחַא טָאה+ ?גָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,רערעױל ַא רַאפ רימ
 עלַא ןשיוװצ רעו ןּוא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ךלמ םעד טרעפטנעעג
 סכלמ םעד זיא סָאװ ,דוד יװ טּבױלנַאּב יװַא זיא טכענק ענייד
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 ןיא ןעזעגנָא ןּוא ,ךַאװּבײל ןייד רעּביא רַאה רעד ןּוא ,םידייא
 םיא רַאּפ ןגערּפ ןּבױהעגנָא טנייה ןעד ךיא ּבָאה* ?זיוה ןייד
 ןגילפױרַא טינ ךלמ רעד לָאז !ןייז ךיא לָאז טיהַאּב ?טָאג ייּב
 / ,רעטָאפ ןיימ ןּופ זיוה ןצנַאג םעד ףיוא ,טכענק ןייז ףיוא דשח ַא
 ,רַאז ןייק טסּוװעג טינ םעלַא םעד ןּופ טָאה טכענק ןייד םורָאװ
 ּוטסּומ ןּברַאטש :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה"* .סיורג רעדָא ןיילק
 .רעטָאפ ןייד ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא ּוד ,ְךֵלֶמיחַא ,ןּברַאטש

 / ןענייז סָאװ סרעפיול יד ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּואיי
 ןּופ םינהֹּכ יד טיט ןּוא ,םּוא ְךייַא טיירד :םיא ןּבעל ןענַאטשעג
 יז לײװ ןּוא ,ןדוד טימ ןעװעג זיא טנַאה רעייז ךיוא לי ,טָאג
 / ןיימ טקעלּפטנַא טינ ןּבָאה ןּוא ,טפולטנַא רע זַא טסּוװעג ןּבָאה
 ! "סיוא טלָאװעג טינ ןּבָאה ךלמ ןּופ טכענק יד רעּבָא .רעיוא
 טָאהי* .טָאג ןּופ םינהֹּכ יד ףיוא ןלַאּפּוצנָא טנַאה רעייז ןקערטש
 ! ףיוא ּוצ-לַאפ ןּוא ,םּוא ּוד ךיז יירד :ןגָאֹוד ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד
 / זיא רע ןּוא ,טיײרדעגמּוא ךיז ימֹודַא רעד גַאֹוד טָאה .םינהֹּכ יד
 / ףניפ גָאט םענעי ןיא טייטעג טָאה ןּוא ,םינהֹּכ יד ףיוא ןלַאפעגנָא
 | .דֹופַא םענענייל ַא ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ןַאמ קיצכַא ןּוא

 / ןטימ ןגָאלשעג רע טָאה םינהֹּכ יד ןּופ טָאטש יד בֹונ ןּואי"
 | ןיּב ןּוא דניק ַא ןּופ ,יורפ ַא ויּב ןּוא ןַאמ ַא ןּופ ,דרעווש ןּופ ףרַאש
 / ףרַאש ןטימ ,סּפעש ַא ןּוא לזייא ןַא ןּוא סקָא ןַא ןּוא ,ןקידעגיוז ַא
 .דרעווש ןּופ

 , ןייז סָאװ ,ןבּוטיחַא ןּופ ןּוז םעד ךֶלֶמיחַא ןּופ ןּוז ןייא ןּואי
 ! זיא ןּוא ,ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא ,רֶתָיבֶא ןעװעג זיא ןעמָאנ
 זַא ,ןדוד טליײצרעד טָאה רֶתָיבֶא ןּוא*: .ןדוד ךָאנ ןפָאלטנַא
 טגָאזעג דוד טָאה"* .טָאג ןּופ םינהֹּכ יד טעגרהעג טָאה לּואָש
 רעד :ַאֹוד ּביוא ,גָאט םענעי ןיא טסּוװעג ּבָאה ךיא :ןרָתָיבָא ּוצ
 .ןלּואָש ןלייצרעד רֶע טעװ ןלייצרעד וַא ,ןטרָאד זיא ימֹודַא
 ןייד ןּופ תושפנ עלַא ןּופ טיוט םעד ןיא הּביס יד ןעוועג ןיּב ךיא
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 םורָאװ ;ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ,רימ ייּב ץיז** .זיוה סרעטָאפ
 לײװ ;ןּבעל ןייד ןכּוז טעװ ,ןּבעל ןיימ ןכּוז טעװ סָאװ רעד רָאנ
 .רימ ייּב ןייז וטסעװ טיהענּפָא

 םיּתטלּפ יד ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדוד טגָאזעגנָא ןעמ טָאהי ןֵר
 .ןרעייש יד ןּבױר ייז ןּוא ,הָליֵעק ףיוא המחלמ ןטלַאה -

 ,ןייג ךיא לָאז :ןגָאז ּוצ יװַא ,טָאג ייּב טנערפעג דוד טָאהי
 ,ייג :ןדוד ּוצ טגָאועג טָאג טָאה ?םיּתשִלּפ עקיזָאדיד ןגָאלש ןּוא
 .הָליֵעק ןפלעה ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןגָאלש טסלָאז ןּוא

 ןיא ָאד ,עז :טנָאזעג םיא ּוצ ןדוד ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה;
 ןייק ןייג ןלעװ רימ זַא ןיוש יװ טנייה ,ארֹומ ןיא רימ ןענייז הדּוהי
 ?םיּתשִלּפ יד ןּופ ןעייר יד ןגעקַא ,הָליֵעק

 םיא טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ייּב טנערפעג רעדיוװ דוד טָאה:
 ,הָליֵעק ןייק ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ייטש :טנָאזעג ןּוא טרעפטנעעג
 .טנַאה ןייד ןיא םיּתשִלּפ יד ּבינ ךיא םורָאװ

 טָאה ןּוא ,הָליֵעק ןייק ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןעגנַאגעג זיא*
 ערעיײז טריפעגקעװַא ןּוא ,םיּתשלּפ יד ףיוא ןטלַאהעג המחלמ
 טָאה דוד ןּוא .קַאלש ןסיורג ַא יז ןשיװצ ןגָאלשעג ןּוא ,יפ

 .הָליֵעק ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןפלָאהעג -
 זיא ןכֶלֶמיחַא ןּופ ןּוז רעד רֶתָיבָא זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא"

 ןטימ טרעדינעגּפָארַא רע טָאה ,הָליֵעק ןייק ןדוד ּוצ ןפָאלטנַא
 .טנַאה ןייז ןיא דֹוּפַא

 יי קי טאטע =

 ןייק ןעמּוקעג זיא דוד זַא ,ןלּואָש ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיאי
 -רעּביא םיא טָאה טָאג :טגָאזעג טָאה לּואָש ןּוא ,הָליֵעֹק
 יא ןײלַא ךיז טָאה רע םורָאװ ,טנַאה ןיימ ןיא טרעפטנעענ
 ןּוא" .ןעלגיר ןּוא ןריט טימ טָאטש ַא ןיא ןעמּוק ךרּוד ןסָאלשעג
 ּוצ ,המחלמ ףיוא קלָאפ עצנַאג סָאד ןפּורעגפיונוצ טָאה לּואָש -
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 ענייז ףױא ןּוא ןדוד ףיוא ןרעגעל ּוצ ,הָליִעק ףיוא ןרעדינ
 .ןשטנעמ

 םיא ןגעק טכַארט לּואָש זַא ,טסּוװרעד ךיז דוד טָאה'
 םעד ןענעג :ןהֹּכ םעד רֶתֵיבא ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,סטכעלש
 ןרעה ,לארׂשי ןּופ טָאג ּוד הוהי :טגָאזעג טָאה דוד ןּואי* .דֹוּפא
 ּוצ ,הָליֵעק ןייק ןעמּוק ליװ לּואָש זַא ,טכענק ןייד טרעהעג טָאה
 ןּופ רענעמ יד ןלעװ* .ןגעװטעניײמ ןּופ טָאטש יד ןרעטשעצ
 -ּפָארַא לּואָש טעװ ?טנַאה ןייז ןיא ןרעפטנערעּביא ךימ הָליֵעק
 ןּופ טָאג ּוד הוהי ?טרעהעג טָאה טכענק ןייד יװ יױזַא ,ןרעדינ
 :טגָאזעג טָאג טָאה .טכענק ןייד ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,גָאז ,לארׂשי
 רענעמ יד ןלעװ :טגָאזעג דוד טָאה* .ןרעדינּפָארַא טעװ רע
 רעד ןיא ןשטנעמ עניימ ןּוא ךימ ןרעפטנערעּביא הָליֵעק ןּופ
 .ןרעפטנערעּביא ןלעװ יז :טנָאזעג טָאג טָאה ?ןלּואָש ןּופ טנַאה

 סקעז םּורַא ,ןשטנעמ ענייז טימ ןענַאטשעגפיוא דוד זיאי*
 ןענייז ןּוא ,הָליֵעק ןּופ סױרַא ןענייז יז ןּוא ,ןַאמ טרעדנּוה
 .טכַאמעג ךיז טָאה יז ּוװ ןעגנַאגעג

 ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא דוד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא ןלּואָש זיא
 .ןײגוצסױרַא ןּופ ןטימרַאפ ךיז טָאה רע ןּוא ;הָליֵעק ןּופ

 ןּוא ;ןעגנוטסעפ יד ןיא ,רּבדמ ןיא ןסעזעג זיא דוד ןּוא;*
 עלַא טָאה לּואָׁש ןּוא .ףיז רּבדמ ןיא גרַאּב ןפיוא ןסעזעג זיא רע
 .טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג טינ םיא טָאה טָאג רעּבָא ,טכּוזעג גָאט
 ןייז ןכּוז ןעגנַאגעגסױרַא זיא לּואָש וַא ,ןעזעג טָאה דוד ןואי*
 .הָׂשרֹוח ןיא ,ףיז רּבדמ ןיא ןעװעג זיא דוד ןּוא ;ןּבעל

 ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא ןְלּואָש ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוהי ןּואי*
 ןייז טקרַאטשעג טָאה רע ןּוא ,הָשרֹוח ןייק ןדוד ּוצ ןעננַאנעג זיא
 ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּואיי .טָאג ןיא טנַאה
 טינ ךיד טעװ ןלּואָש רעטָאפ ןיימ ןּופ טנַאה יד םורָאװ ,ןּבָאה
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 ריד לעװ ךיא ןּוא ,לארׂשי רעּביא ןגיניק טסעוװ ּוד ןּוא ,ןעניפעג
 .סָאד סיײװ לּואָש רעטָאפ ןיימ ךיוא ןּוא ;ךלמליינַש ַא רַאפ ןייז

 דוד ןּוא ;טָאג רַאפ דנווּב ַא ןסָאלשעג עדייּב ןּבָאה יז ןּואי*
 ןייז ּוצ ןעננַאגעגקעװַא זיא ןָתָנֹוהְי ןּוא ,הָׂשֹרֹוח ןיא ןּבילּבעג זיא
 .זיוה

 ,הָעבִנ ןייק ןלּואָש ּוצ ןעגנַאגענפױרַא ןענייז רעפיז יד ןּוא;*
 יד ןיא ודנוא ייּב ךיז טלַאהַאּב דוד ,רָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ יױװַא
 ןּופ סטכער סָאװ הָליִכַח לגרעּב ןפיוא ,הָׁשרֹוח ןיא ןעגנוטסעפ

 ּפָארַא טסולעג ץרַאה ןייד רָאנ ןעוװ ,ךלמ ,דנּוצַא ןּוא ..ןֹומישי -
 -רעּביא םיא זיא ודנוא ףיוא ןּוא ,ּפָארַא רעדינ ,ןרעדינוצ
 :טגָאזעג לּואָש טָאה** .ךלמ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרעפטנעּוצ
 ךייַא טָאה ריא סָאװ ,טָאג ןּופ ןייז ריא טלָאז טשטנעּבעג
 רעדיװ טסַאּפ ,ךייַא טעּב ךיא ,טיינ* .רימ ףיוא טמירַאּברעד
 ,זיא סּופ ןייז ּוװ טרָא ןייז טקרעמ ןּוא ,רָאװעג טרעוו ןּוא ,ףיוא
 ,טגָאזעג רימ טָאה עמ םורָאװ ;ןעזעג ןטרָאד םיא טָאה סע רעװ
 עלַא רָאװעג טרעװו ןּוא ,טעז םּורד=* .קיטסיל רעייז זיא רע
 ךיז טלָאז ריא ןּוא ,ןטרָאד ךיז טלַאהַאּב רע סָאװ ןשינעטלעהַאּב
 ןוא ;ךיַא טימ ןייג לעװ ךיא ןּוא ,ןרעכיז טימ רימ ּוצ ןרעקמּוא
 ןכוזמּורַא םיא ךיא לעװ ,דנַאל ןיא זיא רע ּבױא ,ןייז טעװ סע
 .הדּוהי ןּופ ןטנזיוט עלַא ןשיװצ

 ףיז ןייק ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא יז ןענייז==
 ןעוועג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא .ןלּואָש רַאפ סיױרַאּפ
 .ןֹומישי ןּופ סטכער ,ןױלּפ םעד ןיא ,ןֹועָמ רּבדמ ןיא

 יװַא ,ןכּוז ןעגנַאגעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא לּואָׁש יװ ןּוא*
 םּוצ טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּוא ,ןדוד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה
 לּואָש טָאה .ןֹועָמ רּבדמ ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ןּוא ,ולעפ
 ןוא .ןֹועָמ רּבדמ ןיא ןדוד טגָאיעגכָאנ טָאה רע ןּוא ,טרעהרעד
 ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא ,גרַאּב טייז רעד ןּופ ןעגנַאגעג זיא לּואָש



 | ץ?'רה-?ז וכ א לאומש 2

 -קעװַא טליַאעג ךיז טָאה דוד ןּוא ;גרַאּב טייז רעדנַא רעד ןּופ
 -מּורַא ןּבָאה .ןשטנעמ ענייז ןּוא לּואָש ןּוא ,ןלּואָש ןּופ ןייגּוצ
 ןעמּוקעגנָא זיא=  .ןּפַאכ ּוצ יז ןשטנעמ ענייז ןּוא ןדוד טלגנירעג
 יד םורָאװ ,םּוק ןּוא ךיז לייַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלּואָש ּוצ חילש ַא
 -מּוא ךיז לּואָׁש טָאה= .דנַאל ןפיוא ןלַאפעגנָא ןענייז םיּתשִלּפ
 יד ןגעקַא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,ןדוד ןגָאיכָאנ ןּופ טרעקעג
 יעֵלֶס טרָא םענעי ןעפּורעג ןעמ טָאה רעּבירעד .םיִּתשִלּפ
 ,יתֹוקְלחַּמַה

 ךיז טָאה ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא דוד ןּואי ךַב
 .ידָגְךיִע ןּופ ןעגנוטסעפגרַאּב יד ןיא טצעזַאּב

 ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה לּואָש זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגָאזעגנָא םיא ןעמ טָאה ,םיּתשִלּפ יד רעטניה
 יירד ןעמּונעג לּואָׁש טָאה* .ידְנְריִע ןּופ רּבדמ ןיא זיא דוד ,עז
 ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןּופ רענעמ ענעּבילקעג טנזיוט
 ןּוא* .ןזלעפקעּבנײטש יד ףיוא ןשטנעמ ענייז טימ ןדוד ןכּוז
 - זיא ןטרָאד ןּוא ,געװ םייּב ןטפעהעגּפָאש יד ּוצ ןעמּוקעג זיא רע
 .ישינעפרעדַאּב ןייז ףיוא ןעגנַאגעגנײרַא לּואָש זיא ;לײה ַא ןעוועג
 רעד ןּופ ןעלקניוו יד ןיא ןסעזעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא
 סָאד ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ ןדוד ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה .לייה
 ןייד ּביג ךיא ,עז :טגָאזעגנָא ריד טָאה טָאג סָאװ ,גָאט רעד זיא
 טעװ סע יװ ױזַא םיא ּוצ ןָאט טסעװ ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא אנוש
 .ןגיוא ענייד ןיא טּוג ןייז

 גערּב םעד ןטינשענּפָא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא דוד זיא
 .טייהרעליטש לטנַאמ סלּואָש ןּופ

 םיא ץרַאה סדוד טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא"
 .ןלּואָׁש ןּופ גערּב םעד ןטינשעגּפָא טָאה רע סָאװרַאפ טגָאלּפעג
 ןרעװ ךיא לָאז טיהַאּב :ןשטנעמ ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּואי

 .סיפ ענייז ןקעדרַאפ ּוצ ,ויָלְגַר תֶא ְךֵסָהְל :טסקעט ןיא ב .גנולייטעצ ןּופ זלעפא
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 ,רַאה ןיימ ּוצ ךַאז עקיזָאדיד ןָאט לָאז ךיא וַא ,טָאג ןּופ
 ,םיא ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשוצסיוא ,טָאג ןּופ ןטּבלַאזעג םּוצ
 טָאה דוד ןּוא* .רע זיא טָאג ןּופ רעטּבלַאזעג רעד םורָאװ
 טינ ייֹז טָאה רע ןּוא ,רעטרעװ יד טימ ןשטנעמ ענייז טקַאהענּפָא
 ןענַאטשעגפיוא זיא לּואָש ןּוא .ןלּואָש ןגעקַא ןייטשפיוא ןוָאלעג
 .געוו ןיא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,לייה רעד ןּופ

 -סױרַא זיא רע ןּוא ,ןענַאטשעגפױא ךָאנרעד דוד זיא*
 יױװַא ,ןלּואָש ןפּורעגכָאנ טָאה רע ןּוא ,לייה רעד ןּופ ןעגנַאגעג
 ,ךיז רעטניה טקּוקעגמּוא ךיז לּואָׁש טָאה !ךלמ רַאה ןיימ :ןגָאז ּוצ
 ךיז ןּוא ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ טניינעג ךיז טָאה דוד ןּוא
 ּוטסרעה סָאװרַאפ :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּואיי .טקּוּבעג
 ריד טכּוז דוד ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןשטנעמ ַא ןּופ דיר יד ּוצ
 טָאג זַא ,ןעזעג ןגיוא ענייד גָאט ןקיטנײה ןּבָאה טָאיי ?סטכעלש
 טָאה עמ ןּוא ;לײה רעד ןיא טנַאה ןיימ ןיא ןּבעגעג ךיד טָאה
 ןּוא ,טניושעג ךיד טָאה וניוא ןיימו רעּבָא ,ןעגרה ּוצ ךיד טדערעג
 ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא טינ לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא
 ,עו ןּואי* .רע זיא טָאג ןּופ רעטּבלַאזעג רעד םורָאװ ,רַאה ןיימ
 ןיימ ןיא לטנַאמ ןייד ןּופ גערּב םעד עז הּברדַא ,רעטָאפ ןיימ
 ןייד ןּופ גערּב םעד ןטינשענּפָא ּבָאה ךיא זַא םורָאװ ;טנַאה
 ןיימ ןיא זַא ,עז ןּוא ייטשרַאפ ,טעגרהעג טינ ךיד ּבָאה ןּוא ,לטנַאמ
 טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,ךערּברַאפ ןייק ןּוא זייּב ןייק ָאטינ זיא טנַאה
 .ןעמענ ּוצ ןּבעל ןיימ טסרעיול ּוד ןּוא ;ריד ןגעק טקידניױעג
 ךיז טָאג לָאז ןּוא ,ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ ןטּפשמ טָאג לָא=
 ףיוא ןייז טינ לָאז טנַאה ןיימ רעּבָא ;ריד ןָא ןייז םקֹונ רימ רַאּפ
 :טגָאז עקיטייצרַאפ יד ןּופ טרָאװכירּפש סָאד יװ יוזַא* .ריד
 לָאז טנַאה ןיימ רעּבָא ;סטכעלש סױרַא טמוק עטכעלש ןּוּפ
 ךלמ רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןעמעוו ךָאנ* ..ריד ףיוא ןַײז טינ
 ךָאנ ,טנּוה ןטיױט ַא ךָאנ ?ךיז ּוטסגָאי ןעמעװ ךָאנ ?לארׂשי ןּופ



 2 הב-ו6 דכ א לאומש 4

 / ןטּפשמ ןּוא ,ןייַד םּוצ ןייז טָאג לָאז ןּואי* ?יולפ רעקיצנייא ןַא
 ןּוא ,גירק ןיימ ןגירק ןּוא ,ןעז ןּוא ,ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ
 .טנַאה ןייד ןּופ ןפלעה ךימ

 6 ןדער טקידנעעג טָאה דוד יװ ,ןעװעג זיא סע ןואיי
 | סָאד ויא :טנָאזעג לּואָש טָאה יװַא ,ןלּואָש ּוצ דיר עקיזָאדיד
 / ,לוק ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה לּואָש ןּוא ?ןּוז ןיימ דוד ,לוָק ןייד
 | טסיב ּוד :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .טנײװעג טָאה ןּוא
 / ןּוא ,סטוג ןָאטעג רימ טסָאה ּוד םורָאװ ,רימ ןּופ רעטכערעג
 / ןויװַאּב טסָאה ּוד ןּוא* .סטכעלש ןָאטענּפָא ריד ּבָאה ךיא
 | ךימ טָאה טָאג ןעװ ,רימ טימ ןָאטעג סטּוג טסָאה ּוד יװ טנייה
 / טינ ךימ טסָאה ּוד ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא טרעפטנעעגרעּביא
 םיא ןּוא ,טנייפ ןייז ןפערט רעצימע ןעד טעװ ןּואי .טעגרהעג
 | סטוג ןלָאצּפָא טָאג ריד לָאז םורד ?געװ ןטּוג ַא טימ ןייג ןזָאל
 ,דנּוצַא ןּוא* .גָאט ןקיטנייה ןָאטעג רימ טסָאה ּוד סָאװ רַאפ
 / טעװ טנַאה ןייד ןיא ןּוא ,ןגיניק וטסעװ ןגיניק זַא סײװ ךיא ,עז
 / דנּוצַא רימ רעווש םּורד*י .לארׂשי ןּופ הכּולמ יד ןלעטשּפָא ךיז
 ןּוא ,רימ ךָאנ ןעמָאז ןיימ ןדיינשרַאפ טסעװ ּוד ּביױא ,טָאג ייּב
 /  .זיױה סרעטָאפ ןיימ ןּופ ןעמָאנ ןיימ ןגיליטרַאפ טסעוװ ּוד ּביױא

 ןעגנַאגעגקעװַא זיא לּואָש ןּוא ;ןלּואָש ןרָאװשעג דוד טָאהײ*
 / ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא ,זיוה ןייז ּוצ
 | .גנוטסעפנרַאּב רעד ףיוא

 / ךיז ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לאומש ןּואי דר
 | ןּבָאה יו ןּוא ;טגָאלקַאּב םיא ןּבָאה ןּוא ,טלמַאזעגנייַא

 .הָמָר ןיא םייה ןייז ןיא ןּבָארגַאּב םיא
 / םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא דוד ןּוא

 | .ןָרָאּפ רּבדמ
 | זיא טפַאשטריװ ןייז סָאװ ,ןַאמ ַא ןעוװעג זיא ןֹועְמ ןיא ןּוא*

 רע ןּוא ,ךייר רעייז ןעװעג זיא ןַאמ רעד ןּוא .לֶמרַּכ ןיא ןעװעג
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 זיא רע ןּוא ;ןגיצ טנזיוט ןּוא ,ףָאש טנזיוט יײרד טַאהעג טָאה
 ןעמָאנ רעד ןּוא* .לָמרַּכ ןיא ףָאש ענייז ןּופ ןרעש םייּב ןעוװעג
 ּבייוװ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,לֶבָנ ןעװעג זיא ןַאמ םעד ןּופ
 ןייש ןּוא קידנַאטשרַאפליֹוװ ןעװעג זיא יורפ יד ןּוא .לֵיַגיבַא
 טכעלש ןּוא טרַאה ןעוועג זיא ןַאמ רעד רעּבָא ;טלַאטשעג ןיא
 .החּפשמ סבֵלָּכ ןּופ ןעװעג זיא רע ןּוא ;םיׂשעמ ןיא

 .ףָאש ענייז טרעש לֶבָנ זַא רּבדמ ןיא טרעהעג דוד טָאהּי
 יד ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא ,ןעגנּוי ןעצ טקישעג טָאה דוד ןּוא*
 טנערפ ןּוא ןלָבָנ ּוצ טמּוק ןּוא ,לֶמרַּכ ןייק ףױרַא טייג :ןעגנּוי
 םּוצ :ןגָאז ריא טלָאז ױזַא ןּוא* .דירפ ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןיא םִיא
 ּוצ דירפ ןּוא ,זיוה ןייד ּוצ דירפ ןּוא ,ריד ּוצ דירפ ןּוא !ןּבעל
 עמ זַא ,טרעהעג ךיא ּבָאה דנּוצַא ןּואי !סנייד זיא סָאװ ץלַא
 ןענייז ריד ייּב סָאװ רעכּוטסַאּפ יד ;דנּוצַא ;ריד ייּב טרעש
 ייּב טינ ןּוא ,טעדוװירקעג יז ןּבָאה רימ טינ ;זדנּוא טימ ןעװעג
 ןעװעג ןענייז יז סָאװ געט עלַא ןרָאװעג טרענימעג סעּפע זיא ייז
 -ןלייצרעד ריד ןלעװ יז ןּוא ,ןעגנּוי ענייד גערפ--לָמְרַּכ ןיא
 םורָאװ ;ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטײל ןעניפעג ןעגנוי יד ןלָאז ָאט
 סָאװ ,ךיד טעּב ךיא ,ּביג .ןעמּוקעג רימ ןענייז גָאט ןטּוג ַא ןיא
 .ןדוד ןּוז ןייד ּוצ ןּוא טכענק ענייד ּוצ ,ןעניפעג טעװ טנַאה ןייד

 ּוצ טדערעג ןּבָאה ןּוא ,ןדוד ןּופ ןעגנּוי יד ןעמּוקעג ןענייזי
 יז ןּוא ;ןדוד ןּופ ןעמָאנ ןיא דייר עקיזָאדיד עלַא יװ ױזַא ןלָבְנ

 ןופ טכענק יד טרעפטנעעג לֶבָנ טָאהי* .טּוררַאפ ךיז ןּבָאה |
 ןּופ ןּוז רעד זיא רעװ ןּוא ?דוד זיא רעוו :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןדוד
 קעװַא ךיז ןסייר סָאװ טכענק ךס ַא ָאד ןענייז גָאט ּוצ טנייה ?ןיֵשָי
 טיורּב ןיימ ןעמענ לָאז ךיא ןּואי* .רַאה ןייז ןּופ רעכַאלטיא
 ןטכָאשעג ּבָאה ךיא סָאװ גנוטכעש ןיימ ןּוא ,רעסַאװ ןיימ ןּוא
 ךיא סָאװ ןשטנעמ ּוצ ןעקנעשקעװַא ןּוא ,סרערעש עניימ רַאּפ
 ?ןענייז יז ןענַאװ ןּופ טינ סייוו
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 / ,נעװ רעייז ףיוא טרעקרַאפ ךיז ןדוד ןּופ ןעננּוי יד ןּבָאהי*
 / םיא ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,ןעגנַאגענקירּוצ ןענייז יז ןּוא
 דוד טָאה* .רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא יװ ױזַא טליײצרעד
 / .דרעוװש ןייז רעכַאלטיא ןָא טרּוג ;ןשטנעמ ענייז ּוצ טגָאזעג
 טָאה דוד ךיוא ,דרעווש ןייז טרּוגעגנָא רעכַאלטיא יז ןּבָאה
 | ןדוד ךָאנ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז סע ןּוא ;דרעװש ןייז טרּוגעגנָא
 ןּבילּבעג ןענייז טרעדנּוה ייווצ ןּוא ;ןַאמ טרעדנּוה ריפ םּורַא
 | .ןכַאז יד ייּב

 | ןּופ גנוי ןייא טלייצרעד טאה ,ּבייוו סלֶבֶנ ,ןלִיַגיבַא ןּוא;*
  רּבדמ ןּופ םיחּולש טקישעג טָאה דוד ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעגנּוי יד
 ןּוא=* .ןלַאפעגנָא ייז ףיוא זיא רע ןּוא ,רַאה רעזדנּוא ןשטניוװּוצנָא
 ,ןענייז רימ טינ ןּוא ,זדנּוא ּוצ טּוג רעייז ןעוװעג ןענייז ןשטנעמ יד
 טרענימעג סעּפע זיא זדנּוא ייּב טינ ןּוא ,ןרָאװעג טעדוװירקעג
 ןעו ,יײז טימ ןעגנַאגעגמּוא ןענייז רימ סָאװ געט עלַא ,ןרָאװעג
 / םּורַא רעיומ ַא ןעװעג ןענייז ייז** .דלעפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ
 / ןעװעג ןענייז רימ סָאװ געט עלַא ,גָאטייּב יא טכַאנ ייּב יא ודנּוא
 |ּוד סָאװ עז ןּוא סייוו דנּוצַא ןּוא" .ףָאש יד קידנרעטיפ ,ייז טימ
 | רַאה רעודנוא ףיוא ןסאלשאּב זיא קילגמּוא ןַא ליוו ,ןָאט טסלָאז
 , ,גנוי רעקיטכערטרעדינ ַא זיא רע ןּוא ;זוה ןצנַאג ןייז ףיוא ןּוא
 .םיא ּוצ ןדער ּוצ טינ זיא סע זַא

 טרעדנּוה ייווצ ןעמּונעג טָאה ןּוא טלײַאעג לִיַניבַא טָאה*
 ! ףניפ ןּוא ,ףָאש עטכַאמעג ףניפ ןּוא ,ןייוו ןעלגָאל ייווצ ןּוא ,ןטיורּב
 | ןּוא ,סעקניזָאר ךַאלטניּב טרעדנוה ןּוא ,ןעגנַאז עטנערּבעג האס
 .ןעלזייא ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,ןגייפ סנכּוק טרעדנּוה יײװצ
 ;סיורַאפ רימ קעװַא טייג :ןעגנּוי עריא ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּוא"
 טינ יז טָאה ןלָבָנ ןַאמ ריא ןּוא .ךָאנ ְךייַא ךיא םּוק טָא
 .טלייצרעד

 טרעדינ ןּוא ,לזייא ריא ףיוא טיר יז יו ,ןעוװעג זיא סע ןּוא""
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 ענייז טימ דוד טשרע ,גרַאּב ןּופ קעדּוצ םעד רעטנּוא ּפָארַא
 .ןפָארטעגנָא ייז טָאה יז ןּוא ,ןגעקטנַא ריא ּפָארַא ןרעדינ ןשטנעמ

 טיהעג ךיא ּבָאה טשינמּוא זיולּב :טגָאזעג טָאה דוד ןּואי
 זיא טשינרָאג ןּוא ,רּבדמ ןיא ןקיזָאדמעד ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא
 טָאה רע ןּוא ;םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא ןּופ ןרָאװעג טרענימעג '

 ױזַא ןָאט טָאג לָאז* .הבֹוט ַא רַאפ הער ַא טרעקענמּוא רימ
 ןזָאלרעּביא לעװ ךיא ּביוא ,ןדוד ןּופ טנייפ יד ּוצ רעמ ךָאנ ןּוא
 ַא ןגרָאמירפ ןּופ טכיל ןזיּב םיא ּוצ ןרעהעג סָאװ עלַא ןּופ
 !ױשרַאּפסנַאמ

 טאש יז טָאה יװַא ,ןדוד ןעזרעד טָאה לִיַניבַא יװ ןּוא*
 םינּפ ריא ףיוא ןלַאפעג זיא ןּוא ,לזייא ןּופ טרעדינענּפָארַא ןּוא
 ןּוא* .דרע רעד ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,טכיזעגנָא סדוד רַאפ
 ,ןײלַא רימ ףיוא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,סיפ ענייז ּוצ ןלַאפעג זיא יז
 ןדער ,ךיד טעּב ךיא ,טסניד ןייד לָאז ןּוא !דלוש יד ,רַאה ןיימ
 .טסניד ןייד ןּופ רעטרעװ יד ּוצ רעה ןּוא ,ןרעיױא ענייד ןיא
 -מעד ףיוא ץרַאה ןייז ןָאט טינ רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,לָא=
 ןייז יו ױזַא םורָאװ ,ןלָבָנ ףיוא ,ןשטנעמ ןקיטכערטרעדינ ןקיזָאד
 זיא טייקידלווונמ ןּוא ,ןעמָאנ ןייז זיא לֶבָנ .רע זיא יװַא ,ןעמָאנ
 ןיימ ןּופ ןעגנוי יד ןעזעג טינ ּבָאה טסניד ןייד ךיא ןּוא .םיא ןיא
 יװ ױזַא ,רַאה ןיימ ,דנּוצַא ןּוא** .טקישעג טסָאה ּוד סָאװ ,רַאה
 טָאג ךיד טָאה סָאד זַא ,טּבעל לעז ןייד יװ ױזַא ןּוא ,טּבעל טָאג
 ןייד טימ ןפלעה ךיז ןּוא ,גנוסינרַאפטּולּב ןיינַאּב ןּופ ןטימרַאפ
 ענייד לֶבָנ יװ ױזַא ןרעװ ןלָאז ,דנּוצַא ןּוא !טנַאה רענעגייא
 ,דנּוצַא ןּוא* .רַאה ןיימ ףיוא סטכעלש ןכּוװ סָאװ יד ןּוא םיאנוָׂש
 ןיימ ּוצ טכַארּבעג טָאה טסניד ןייד סָאװ ,הנּתמ עקיזָאדיד לָאז
 .רַאה ןיימ רעטניה ןעייג סָאװ ןעננוי יד ּוצ ןרעוו ןּבעגעג ,רַאה
 ,טסניד ןייד ןּופ ךערּברַאפ םעד ,ךיד טעּב ךיא ,ּבינרַאפ*
 יד לי ,זיוה רעכיז ַא רַאה ןיימ ןכַאמ טָאג טעװ ןכַאמ םורָאװ

 .ריקְּב ןיִּתֹׂשַמ :טסקעט ןיא א
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 / ןענופעג טינ זיא זייּב ןייק ןּוא ,רַאה ןיימ טריפ טָאג ןּופ תומחלמ
 / זיא שטנעמ ַא םוה* .ןָא גָאטּבעל ןייד ןּופ ריד ןיא ןרָאװעג
 / טעװ ,ןּבעל ןייד ןכּוז ּוצ ןּוא ,ריד ךָאנ ןגָאי ּוצ ךיז ןענַאטשעגפיוא
 ןּבעל ןופ דנּוּב םעד ןיא ןדנּוּבעגניַא ןייז רַאה ןיימ ןּופ לעז יד
 ! רע טעװ יז ,טנייפ ענייד ןּופ לעז יד ןּוא ,טָאג ןייד הוהי ייּב
 / ,ןייז טעװ סע ןּואי .לפעלרעדיילש ַא ןיא ןרעדיײלשקעװַא
 / רע סָאװ סטּוג סָאדלַא יװ ױזַא רַאה ןיימ ּוצ ןָאט טעװ טָאג זַא
 | ַא רַאפ ןלעפַאּב ךיד טעװ רע ןּוא ,ריד ףיוא טגָאזעגנָא טָאה
 / ַא רַאפ ןייז טינ ריד סָאד לָאו* ,לארׂשי רעּביא טשריפ
 / ,רַאה ןיימ רַאפ ןצרַאה ןּופ ףרּוװרָאפ ַא רַאפ ןּוא ,גנולכיורטש
 / רַאה ןיימ סָאװ ןּוא ,טסיומּוא טּולּב ןסָאגרַאפ טסָאה ּוד סָאװ
 / ,רַאה ןיימ ןקיטינַאּב טעװ טָאג זַא ןּוא .ןפלָאהעג ןײלַא ךיז טָאה
 .טסניד ןייד ןָא ןענָאמרעד ךיז ּוטסלָאז

 רעד הוהי זיא טּבױלעג :ןלִיַניבַא ּוצ טגָאזעג דוד טָאהי
 | רימ טקישעג גָאט ןקיטניה ךיד טָאה סָאװ ,לארׂשי ןּופ טָאג
 ! טשטנעּבעג ןּוא ,לכׂש ןייד ןייז לָאז טשטנעּבעג ןּוא* .ןגעקטנַא
 ןּופ ןטימרַאפ גָאט ןקיטנייה ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,ןייז ּוד טסלָאז
 .טנַאה רענעגייא ןיימ טימ ןפלעה ךיז ןּוא ,גנוסיגרַאפטולּב ןיײגַאּב
 לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טּבעל סע יװ ױזַא ,רָאװרַאפ םורָאװ*
 ּוד ןעוו זַא ,ןָאט ּוצ סטכעלש ריד ןּופ ןטימרַאפ ךימ טָאה סָאװ
 טלָאװ סע ּביוא ,ןגעקטנַא רימ ןעמּוקעג ןּוא טליַאעג טינ טסלָאװ
 !ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןגרָאמירפ ןּופ טכיל ןויּב ןלָבָנ יּב ןּבילּבעג

 םיא טָאה יז סָאװ טנַאה ריא ןּופ ןעמּונעגנָא טָאה דוד ןּוא*
 ּוצ םולשּב ףױרַא יג :טגָאזעג רע טָאה ריא ּוצ ןּוא ,טכַארּבעג
 בָאה ןּוא ,לוק ןייד ּוצ טרעהענוצ ּבָאה ךיא ,עז .זיוה ןייד
 .םינּפ ןייד טניושעג

 -לָאמ ַא טָאה רע טשרע ,ןלֶבָנ ּוצ ןעמּוקעג זיא לֵיַניבַא ןּוא**
 סלָבָנ ןּוא ,ךלמ ַא ןּופ טײצלָאמ ַא יװ ױזַא ,זיוה ןיא ךיז ייּב טייצ
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 יז טָאה .רָאג זיּב רוּכיש זיא רע ןּוא ,ךַאליײרפ םיא זיא ץרַאה
 טכיל ןזיּב ,סיורג רעדָא ןיילק ,טליײצרעד טינ ךַאז ןייק םיא
 .ןגרָאמירפ ןּופ

 סױרַא זיא ןײװ רעד זַא ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ןּוא ,ןכַאז עקיזָאדיד טלייצרעד ּבײװ ןייז םיא טָאה ,ןלָבָנ ןּופ
 ױזַא ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,םיא ןיא ןּברָאטשענּפָא זיא ץרַאה ןייז
 טָאג טָאה ,געט ןעצ םּורַא ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*  .ןייטש יװ
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,ןלָבָנ ןגָאלשעג

 טָאה רע ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לֶבָנ זַא ,טרעהעג דוד טָאה*
 עדווירק יד ןעמּונעגנָא ךיז טָאה סָאװ טָאג זיא טּביױלעג :טגָאזעג
 טכענק ןייז ןטימרַאפ טָאה ןּוא ,טנַאה סלָבָנ ןּופ הּפרח ןיימ ןּופ
 "מוא טָאג טָאה ןלָבָנ ןּופ סטכעלש סָאד ןּוא ;סטכעלש ןּופ
 ּוצ טדערעג ןּוא טקישעג טָאה דוד ןּוא .ּפָאק ןייז ףיוא טרעקעג
 .ּבײװ ַא רַאפ ךיז ּוצ ןעמענ ּוצ יז ,ןלִיַניבַא

 ןוא ,לֶמרַּכ ןייק ןלִיַגיבַא וצ טכענק סדוד ןעמּוקעג ןענייו*
 טקישעג זדנּוא טָאה דוד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריא ּוצ טדערעג ןּבָאה יז
 .ּבײװ ַא רַאפ םיא ּוצ ןעמענ ּוצ ךיד ,ריד ּוצ

 םינּפ ןטימ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,ןענַאטשענפיוא יז זיא
 ַא רַאפ טסניד ןייד זיא טָא :טגָאזעג טָאה יז ןּוא ,דרע רעד ּוצ
 .טכענק סרַאה ןיימ ןּופ סיפ יד ןשַאװ ּוצ ןיפַאלקש

 ןוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא ןּוא טלײַאעג טָאה לִיַניבַא ןּוא=י
 סָאװ ךַאלדיײמ ףניפ עריא טימ ,לזייא ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה
 םיחּולש יד ךָאנ ןעננַאנעג זיא יז ןּוא ,ריא רעטניה ןעגנַאגעג ןענייז
 .ּבײװ ַא רַאפ ןרָאװעג םיא זיא יז ןּוא .ןדוד ןּופ

 יז ןּוא ;לאָעְרזִי ןּופ ןעמּונעג דוד טָאה ןעמַעֹוניחַא ןּוא=
 .רעּבײװ רַאפ ןרָאװעג עדייּב םיא ןעניײז

 סדוד ,לכימ רעטכָאט ןייז ןּבעגעגקעװַא טָאה לּואָש ןּוא=
 .םילַג ןּופ סָאװ ןשִיַל ןּופ ןּוז םעד יטלַּפ ּוצ ,ּבײװ
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 / יװַא ,הָעבִג ןייק ןלּואָש ּוצ ןעמוקעג ןענייז רעפיז יד ןּואי ןֵכ
 לנרעּב םעד ףיוא ךיז טלַאהַאּב דוד ,רָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ

 : .ןֹומישי רַאפ הָליִכַח
 ! םּוצ טרעדינענּפָארַא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא לּואָש זיאי

 , ּוצ ,לארׂשי ןּופ רענעמ ענעּבילקעג טנזיוט יירד טימ ףיז רּבדמ
 ! ןפיוא טרענַאלעג טָאה לּואָש ןּוא* .ףיז רּבדמ ןיא ןדוד ןכּוז
 זיא דוד ןּוא .געװ םייּב ,ןֹומישי רַאפ סָאװ הָליִכַח לגרעּב
 / זיא לּואָש זַא ,טקרעמענ טָאה רע ןּוא ,רּבדמ ןיא ןסעזעג
 -סיוא טקישעג טָאה דוד ןּוא* .רּבדמ ןיא םיא ךָאנ ןעמּוקעג
 / ויא לּואָש זַא ,סיװעג ףיוא ןרָאװעג רָאװעג זיא ןּוא ,סרעקּוק
 םעד ּוצ ןעמוקעגוצ זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא דוד זיא* .ןעמוקעג
 ןעזעג טָאה דוד ןּוא ,טרעגַאלעג ןטרָאד טָאה לּואָש סָאװ טרָא
 / ןּופ ןּוז רעד רַנבַא ןּוא לּואָש ןגעלעג זיא ןטרָאד סָאװ טרָא םעד
 ! ,גניררעגַאל ןיא ןגעלעג זיא לּואָש ןּוא .רעריפיליח ןייז ,ןרִנ
 : .םיא םּורַא דנור טרענַאלעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא

 ! םעד ךֵלְמיחַא ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא דוד ןפורעגּפָא ךיז טָאה'
 ! ּוצ ױזַא ,רעדּורּב סבָאֹוי ,ןהָיּורצ ןּופ ןּוז םעד יַשיבַא ּוצ ןּוא ,יּתִח
 ! ?רעגַאל ןיא ןלּואָש ּוצ רימ טימ ןרעדינּפָארַא ליװ רעװ :ןגָאז
 | .ריד טימ ןרעדינּפָארַא לעװ ךיא :טנָאזעג יַשיבַא טָאה

 | ,טכַאנ ייּב קלָאפ םעד ּוצ יַשיבַא ןּוא דוד ןעמּוקעג זיאי
 / זיא ויּפש ןייז ןּוא ,גניררעגַאל ןיא טּפָאלש ןּוא טגיל לּואָש טשרע
 / ןּוא רַנבַא ןּוא ,סנּפָאקּוצ םיא דרע רעד ןיא טקעטשעגנײרַא
 | .םיא םּורַא דנּור ןגיל קלָאפ סָאד

 / "רעּביא טנייה טָאה טָאג :ןדוד ּוצ טגָאזעג יַׁשיבַא טָאה;
 ךימָאל ,דנּוצַא ןּוא ;טנַאה ןייד ןיא טנייפ ןייד טרעפטנעעג
 רעד ןיא זיּב זיּפש ןטימ ןָאט ךָאטש ַא לָאמ ןייא םיא טשרָאקַא
 דוד טָאה' .ןטײװצ ַא ןָאט ןפרַאד טינ םיא לעװ ךיא ןּוא ,דרע
 רעװ םורָאװ ,ןעגנערּבמּוא טינ םיא טסלָאז :ןיֵשיבַא ּוצ טגָאזעג
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 ,טָאנ ןּופ ןטּבלַאזעג םעד ףיוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה
 טָאג יװ ױזַא :טנָאזעג טָאה דוד ןּואי* ?טַאלג ןעמוקענּפָא זיא ןּוא
 טעװ גָאט ןייז רעדעוװטנע !ןגָאלש םיא לָאז טָאג רָאנ זַא ,טּבעל
 ןיא ןרעדינ טעװ רע רעדָא ,ןּברַאטש טעװ רע ןּוא ,ןעמּוק
 -סיוא ,טָאנ ןּופ ןרעװ ךיא לָאז טיהַאּב* .ןעמּוקמּוא ןּוא המחלמ
 ןוא .טָאג ןּופ ןטּבלַאועג םעד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשּוצ
 ,סנּפָאקּוצ םיא ייּב סָאװ זיּפש םעד ,ךיד טעּב ךיא ,םענ ,דנּוצַא
 .ןייג ךיז רימָאל ןּוא ,רעסַאװ גורק םעד ןּוא

 רעסַאװ גורק םעד ןּוא זיּפש םעד ןעמּונעג טָאה דוד ןואי
 ןוא ;ןעגנַאגענקעװַא ךיז ןענייז יז ןּוא ,סנּפָאקּוצ סלּואָש ןּופ

 ךיז טָאה רענייק ןּוא ,טקרעמעג טינ ןּוא ןעזעג טינ טָאה רענייק -
 סטָאג ַא םורָאװ ,ןפָאלשעג עלַא ןענייז יז לײװ ,טּפַאכעגפיוא טינ
 .ייז ףיוא ןלַאפעג זיא ףָאלש

 ןּוא ,טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא דוד ןּוא;*
 טימ ,ןטײװ רעד ןּופ גרַאּב ץיּפש ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה רע
 קלָאפ םעד ּוצ ןפּורעג טָאה דוד ןּוא'* .ייז ןשיװצ טרָא טיירּב ַא
 ,ןרעפטנע טינ ּוטסליװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןרַנ ןּופ ןּוז םעד רַנבַא ּוצ ןּוא
 ,ּוטסיּב רעװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ןפורעגּפָא ךיז רַנֹבַא טָאה ?רַנבַא
 ּוד :ןרַנבַא ּוצ טגָאזעג דוד טָאה** ?ךלמ םּוצ טספּור ּוד סָאװ
 טנייה ,לארׂשי ןיא ןכיײלג ןייד זיא רעװ ןּוא ,ןַאמ ַא ךָאד טסיב
 םורָאװ ?רַאה ןייד ךלמ םעד טיהעגּפָא טינ וטסָאה סָאװרַאפ
 ןייד ךלמ םעד ןעגנערּבוצמוא ןעמּוקעג זיא קלָאפ ןּופ רענייא -

 ױזַא ,ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ךַאז עקיזָאדיד זיא טּוג טינ* .רַאה
 טינ טָאה .ריא סָאװ ,טרעװ ריא טייז טוט זַא ,טּבעל טָאג יװ -

 דנּוצַא ןּוא !טָאג ןּופ ןטּבלַאזעג םעד ,רַאה רעיײַא טיהענּפָא
 סָאװ רעסַאװ גּורק רעד ןּוא ,ךלמ םעד ןּופ ויּפש רעד זיא ּוװ ,עז -
 ?סנּפָאקּוצ םיא ייּב ןעװעג זיא -

 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לוק סדוד טנעקרעד לּואָש טָאהיי
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 ,לוק ןיימ :טגָאזעג דוד טָאה ?דוד ןּוז ןיימ ,לוק ןייד סָאד זיא
 ךיז טגָאי סָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ךלמ רַאה ןיימ
 סָאװ ןּוא ?ןָאטעג ןעד ךיא ּבָאה סָאװ ?טכענק ןייז ךָאנ רַאה ןיימ
 ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,דנּוצַא ןּוא"* ?טנַאה ןיימ ןיא זיא זייּב ַא רַאפ
 ּביוא :טכענק ןייז ןּוּפ רעטרעוו יד ןרעהּוצ ךלמ רעד רַאה ןיימ
 ;ןּברק ַא ןעמעננָא רע טעװ ,רימ ףיוא טציײרעננָא ךיד טָאה טָאג
 רַאפ ןטלָאשרַאפ ןייז יז ןלָאז ,רעדניקנשטנעמ רעּבָא ּביוא
 ןָא טפעהַאּב ןייז ןּופ טנייה ןּבירטרַאפ ךימ ןּבָאה יז סָאװ ,טָאג
 .רעטעג עדמערפ ןיד ,יײג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הוהי ןּופ הלחנ רעד
 ןּופ קעװַא דרע רעד ּוצ ןלַאפ טינ טּולּב ןיימ לָאז ,דנּוצַא ןּוא"י
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד םורָאװ ;םינּפ סטָאג
 .גרעּב יד ןיא ןּוהדלעפ ַאטגָאי עמ יו ױזַא ,יולפ עקיצנייא ןַא ןכּוז

 ,םּוא ךיז רעק ;טקידניזעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג לּואָש טָאה'י
 רַאפרעד ,ןָאט זייּב טינ רעמ ריד לעװ ךיא םורָאװ ,דוד ןּוז ןיימ
 .נָאט ןקיטנייה ןגיוא ענייד ןיא ןעװעג רעייט זיא ןּבעל ןיימ סָאװ
 .ליפ רעייז ןעזרַאפ ּבָאה ןּוא ,ןעגנַאנַאּב שירַאנ ךיז ּבָאה ךיא ,עו

 םעד זיא טָא :טגָאזעג טָאה ןּוא דוד ןפּורעגּפָא ךיז טָאה*
 ,ןעמּוקרעּבירַא ןעננּוי יד ןּופ רענייא לָאז ןּוא ,זיּפש סכלמ
 ןייז ןכַאלטיא ןרעקמּוא טעװ טָאג ןּוא= .ןעמענ םיא ןּוא
 טנייה ךיד טָאה טָאג םורָאװ ;טפַאשיירט ןייז ןּוא טייקיטכערעג
 טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,טנַאה ןיימ ןיא טרעפטנעעגרעּביא
 ןוא* .טָאג ןּופ ןטּבלַאזעג םעד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא
 ןגיוא עניימ ןיא טצַאשעגסיורג ןעוועג זיא ןּבעל ןייד יװ יױזַא טָא
 יד ןיא טצַאשעגסיורג ןייז ןּבעל ןיימ לָאז יװַא ,גָאט ןקיטנייה
 .הרצ רעדעװטעי ןּופ ןייז ליצמ ךימ לָאז רע זַא ,טָאג ןּופ ןגיוא

 ןיימ ,ןייז וטסלָאז טשטנעּבעג :ןדוד ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאה*
 .ןריפסיוא ּוטסעװ ןריפסיוא יא ,ןָאט ּוטסעװ ןָאט יא ;דוד ןּוז
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 ךיז טָאה לּואָש ןּוא ,געװ ןייז ףיוא ןעגנַאגעג זיא דוד ןּוא
 .טרָא ןייז ּוצ טרעקעגמּוא

 ךיא לעװ דנּוצַא :ןצרַאה ןיא ךיז ייּב טגָאזעג טָאה דוד ןּואי ןֵב
 ָאטינ .טנַאה סלּואָש ךרוד ןרעװ טכַארּבעגמּוא גָאט ןייא

 ןיא ןרעװ ןענּורטנַא ךיא לָאז ןענורטנַא יװ ,רימ רַאפ סרעסעּב
 ,רימ ןּופ ןייז שַאַימ ךיז טעװ לּואָש ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל
 לעװ ױזַא ;לארׂשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא ןכּוז ּוצ רעטײװ ךימ
 .טנַאה ןייז ןּופ ןרעוװ ןענּורטנַא ךיא

 ןּוא רע ,ןעננַאנעגרעּבירַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא דוד זיא*
 ןּופ ןּוז םעד שיכָא ּוצ ,םיא טימ סָאװ ןַאמ טרעדנּוה סקעז יד
 ןשיכָא ייּב ןסעזעג זיא דוד ןּוא* .תַג ןּופ ךלמ םעד ,ןכֹועָמ
 ,טניזעגזיוה ןייז טימ רעכַאלטיא ,ןשטנעמ ענייז ןּוא רע ,תַנ ןיא
 לֵיַניבַא ןּוא ,לאָעְרְזִי ןּופ םַעֹוניחַא ,רעּבײװ יײװצ ענייז טימ דוד
 .לָמרַּכ ןּופ ןלָבָנ ןּופ ּבײװ יד

 ןייק ןפָאלטנַא זיא דוד זַא ,ןלּואָש ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא:
 .טכוועג טינ רעטיײװ רעמ םיא טָאה רע רעּבָא ,תַנ

 ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא ;ןשיכָא ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּואי
 ןּבעג רימ ןעמ לָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעזטײל ןענּופעג ּבָאה
 ןטרָאד לעװ ךיא ןּוא ,טעטשי-דלעפ יד ןּופ רענייא ןיא טרָא ןַא
 טָאטש-הכּולמ רעד ןיא ןציז טכענק ןייד לָאז סָאװ ךָאנ ןּוא ;ןציז
 ?ריד ייּב

 רעּבירעד .גלקיצ נָאט םענעי ןיא ןּבעגעג שיכָא םיא טָאה'
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ּוצ גלקיצ טרעהעג

 דלעפ ןיא ןסעזעג זיא דוד סָאװ געט יד ןּופ לָאצ יד ןּואי
 .םישדח ריפ טימ רָאי ַא ןעװעג זיא ,םיּתשַלּפ יד ןּוּפ

 ןלַאפנָא ןּוא ןיײנפױרַא ןגעלפ ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא
 יֵז םוראוו ,יקֵלָמַע םעד ןּוא ,ירונ םעד ןּוא ,ירושג םעד ףיוא
 ּוד יװ ,ןָא קיּביײא ןּופ סָאװ דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןעוועג ןענייז
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 ןגָאלש טנעלפ דוד ןּואי .םִיַרצִמ דנַאל ויּב ןּוא ,רּוש ןייק טסמּוק
 רע ןּוא ;יורפ ןייק ןּוא ןַאמ ןייק ןּבעל ןזָאל טינ ןּוא ,דנַאל סָאד
 ,ןעלמעק ןּוא ,ןעלזייא ןּוא ,רעדניר ןּוא ףָאש ןעמענּוצ טגעלפ
 זַא ןּואי .ןשיכָא ּוצ ןעמּוק ןּוא ןרעקמּוא ךיז ןּוא ,םידנּב ןּוא
 דוד טָאה ?טנייה ןלַאפעגנָא ריא טייז ּוװ :טגָאזעג טָאה שיכָא
 םעד ןּופ םורָד ןפיוא ןּוא ,הדּוהי ןּופ םורָד ןפיוא :טגָאזעג
 .יניק םעד ןּופ םורָד ןפיוא ןּוא ,יִלֵאְמחַרי

 ,ןּבעל ןוָאל טינ דוד טגעלפ יורפ ןייק ןּוא ןַאמ ןייק ןּואיי
 יז ןלעװ רעמָאט :טגָאזעג טָאה רע לײװ ,תַג ןייק ןעגנערּב ּוצ
 דוד טָאה יױװַא ןּוא ױזַא :ןנָאז ּוצ ױזַא ,זדנּוא ףיוא ןלייצרעד
 זיא רע סָאװ געט עלַא רענייטש ןייז ןעװעג זיא יױזַא ןּוא  .ןָאטעג
 טּביױלגעג טָאה שיכָא ןּוא* .םיּתשִלּפ יד ןּופ דלעפ ןיא ןסעזעג
 ייּב טסואימרַאפ ךיז רע טָאה ןסואימרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד
 ןקיּביא ןַא רַאפ ןייז רימ טעװ רע ןּוא ,לארׂשי ייּב ,קלָאפ ןייז
 | .טכענק

 נייַא םיּתשַלּפ יד ןּבָאה ,געט ענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןּואי ןְדיִר
 ףיוא המחלמ ןטלַאה ּוצ ,גירק ןיא תונחמ ערעיײז טלמַאזעג

 - ,ןסיוו ּוטסלָאז ןסיװ :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה שיכָא ןּוא .לארׂשי
 .ןשטנעמ ענייד ןּוא ּוד ,ליח ןיא רימ טימ ןײגסױרַא טסעוו ּוד זַא
 ,ןרעװ רָאװעג ּוד טסעװ רַאפרעד :ןשיכָא ּוצ טגָאזעג דוד טָאהי
 :ןדוד ּוצ טגָאזעג שיכָא טָאה .ןָאטפױא טעװ טכענק ןייד סָאװ
 עלַא ּפָאק ןיימ ןּופ רמֹוש ןרַאפ ןכַאמ ךיד ךיא לעװ רַאפרעד
 .געט

 םיא ןּבָאה לארׂשי ץנַאנ ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לאומש ןּואי
 .טָאטש ןייז ןיא ,הָמָר ןיא ןּבָארנַאּב םיא ןּבָאה יז ןּוא ,טנָאלקַאּב

 רעעורעטסייג יד דנַאל ןּופ ןָאטעגּפָא טַאהעג טָאה לּואָש ןּוא
 .רערעװשַאּבנטױט יד ןּוא
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 ןענייז יז ןּוא ,טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא*
 -ניײַא טָאה לּואָש ןּוא ,םַנּוש ןיא טרענַאלעג ןּבָאה ןּוא ןעמּוקענ
 .ַעֹוּבלִג ןיא טרענַאלעג ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ץנַאג טלמַאזעג
 טָאה רע ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ רעגַאל םעד ןעזעג טָאה לּואָׁש ןּוא
 ןוא* .טרעטיצעג רעייז טָאה ץרַאה ןייז ןּוא ,ןגירקעג ארֹומ
 טינ םיא טָאה טָאג רעּבָא ,טָאג ייּב טנערפעג טָאה לּואָׁש
 ךרּוד טינ ,םירּוא יד ךרּוד טינ ,תומֹולח ךרּוד טינ ,טרעפטנעעג
 .םיאיבנ

 יורפ ַא ףיוא רימ טכּוז :טכענק ענייז ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאהי
 ריא ייּב לעװ ןּוא ,ריא ּוצ ןייג לעװ ךיא ןּוא ,ןירעעזרעטסיײיג ַא
 יורפ ַא ָאד זיא טָא :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק ענייז ןּבָאה .ןגערּפ
 .רֹודְדיֵע ןיא ןירעעזורעטסייג ַא

 ןָאטעגנָא טָאה רע ןּוא ,טלעטשרַאפ ךיז לּואָש טָאה'
 .םיא טימ רענעמ ייווצ ןּוא ,ןעגנַאנעג זיא רע ןּוא ,םידגּב ערעדנַא
 טָאה רע ןּוא ,טכַאנ ייּב יורפ רעד ּוצ ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא
 גנערּב ןּוא ,טסייג ַא ךרּוד ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאזרָאװ :טנָאזעג
 םיא ּוצ יורפ יד טָאה' .ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ םעד ףיוא רימ
 -רַאפ טָאה רע יװ ,ןָאטעג טָאה לּואָׁש סָאװ טסייוו ּוד ,עז :טגָאזעג
 ןּוא ,דנַאל ןּופ רערעװשַאּבנטױט יד ןּוא רעעזרעטסייג יד ןטינש
 ?ןטייט ּוצ ךימ ןּבעל ןיימ רַאפ גנולכיורטש ַא ּוטסניײל סָאװרַאפ

 יװ ױזַא :ןגָאז ּוצ יױװַא ,טָאג ייּב ןרָאװשעג ריא לּואָש טָאה"
 רעקיזָאדרעד ןגעו ףָארטש ַא ןעשעג טעװ ריד ּביױא ,טּבעל טָאג
 :ןעגנערּבפיוא ריד ךיא לָאז ןעמעוו :טנָאזעג יורפ יד טָאה** !ךַאז
 .ףיוא רימ גנערּב ןלאּומש :טנָאזעג רע טָאה

 סיוא יז טָאה ױזַא ,ןלאּומש ןעזרעד טָאה יורפ יד יװ ןּואי*
 ,ןלּואָש ּוצ טגָאזעג טָאה יורפ יד ןּוא ;לוק ןכיוה ַא ףיוא ןעירשעג-
 ךָאד טסיּב ּוד ?טרַאנעג ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאזעג ריא ּוצ ךלמ רעד טָאה" .לּואָׁש
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 טָאג ַא :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג יורפ יד טָאה ?ןעד ּוטסעז סָאװ ;ןּבָאה
 :טגָאזעג ריא ּוצ רע טָאה'* .דרע רעד ןּופ ןײגּפױרַא ךיא עז
 טמּוק ןַאמ רעטלַא ןַא :טגָאזעג יז טָאה ?טלַאטשעג ןייז זיא סָאװ
 | .לטנַאמ ַא ןיא טלקיװעגנייַא זיא רע ןּוא ,ףױרַא

 ךיז טָאה רע ןּוא ,לאּומש זיא סָאד זַא טסּוװעג לּואָש טָאה
 .טקּוּבעג ךיז ןּוא ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ טגיינעג

 ןיימ ּוטסָאה סָאװרַאפ :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג לאומש טָאה*
 ךימ :טגָאזעג לּואָש טָאה ?ןעגנערּבוצפיוא ךימ ,טרעטשעג ּור
 המחלמ ןטלַאה םיּתשִלּפ יד םורָאװ ,טקירדענּוצ רעייז טָאה
 רע ןּוא ,רימ ןּופ טרעקענּפָא ךיז טָאה טָאג ןּוא ,רימ ףיוא
 ;תומֹולח ךרּוד טינ ,םיאיבנ ךרּוד טינ ,רעמ טינ רימ טרעפטנע
 .ןָאט לָאז ךיא סָאװ ,ןסיװ ןזָאל ּוצ ךימ ,ןפורעג ךיד ךיא ּבָאה

 זַא ,ךימ ּוטסגערפ סָאװ ךָאנ ןּוא :טגָאזעג לאומש טָאה'*
 ?טנייפ ןייד ןרָאװעג זיא ןּוא ,ריד ןּופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה טָאג
 ךרּוד טדערעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג ךיז רַאפ טָאה טָאג ןּואיי
 ןּוא ,טנַאה ןייד ןּופ הכולמ יד ןסירעגקעװַא טָאה טָאג ןּוא ,רימ
 טינ טסָאה ּוד יװ יוזַא* .ןדוד ּוצ ,ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּבעגעג יז טָאה
 טריפעגסיוא טינ טסָאה ןּוא ,טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ
 ריד ּוצ ןָאטעג טָאג טָאה םּורד ,קֵלָמַע ףיוא ןרָאצמירג ןייז
 לארׂשי ןּבעג ךיוא טעװ טָאג ןּואי* .גָאט ןקיטניײה ךַאז עקיזָאדיד
 ּוד טסעװ ןגרָאמ ןּוא .םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ריד טימ
 טָאג טעװ לארׂשי ןּופ ליח םעד ךיוא .רימ טימ ןייז ןיז ענייד ןּוא
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג

 ףיוא זיא רע ךיוה יװ ןלַאפעגרעדינַא דלַאּב לּואָש זיאיי
 רעטרעוװ יד רַאּפ טַאהעג ארֹומ רעייז טָאה רע ןּוא ,דרע רעד
 טָאה רע לײװ ,טַאהעג טינ חֹוּכ ןייק רע טָאה ךיוא ;ןלאּומש ןּופ
 .טכַאנ עצנַאג ַא ןּוא גָאט ןצנַאנ ַא טיורּב ןייק ןסעגעג טַאהעג טינ

 זַא ןעזעג טָאה יז ןּוא ,ןלּואָש ּוצ ןעננַאגעגּוצ יורפ יד זיא*י
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 ןייד ,עז :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה יז ןּוא ,ןקָארשרעד רעייז זיא רע
 ןיימ ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןּוא ,לוָק ןייד ּוצ טרעהעגּוצ טָאה טסניד
 רעטרעװ ענייד ּוצ טכרָאהעג ּבָאה ןּוא ,טנַאה ןיימ ןיא ןּבעל
 ,ךיד טעּב ךיא ,דנּוצַא ןּוא* .רימ ּוצ טדערעג טסָאה ּוד סָאװ
 רַאפ ןגייל ךימָאל ןּוא ,טסניד ןייד ןּופ לוק םעד ּוצ ךיוא ּוד רעה
 טסעוו ּוד זַא ,חֹוּכ ןּבָאה טסעוו ןּוא ,סע ןּוא ,טיורּב לקיטש ַא ריד
 .געוו ןיא ןייג

 לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טלָאװעג טינ רע טָאהי
 ּוצ ןענייז יורפ יד ךיוא ןּוא טכענק ענייז רעּבָא .ןסע טינ
 ןּוא ,לוק רעייז ּוצ טרעהעגוצ טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ ןענַאטשעג
 טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,דרע רעד ןּופ ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 .טעּב ןפיוא

 ,זיוה ןיא ּבלַאק טּפָאטשעג ַא טַאהעג טָאה יורפ יד ןּוא**
 ןעמונעג טָאה יז ןּוא ,ןטכָאשעג סע טָאה ןּוא טלײַאעג יז טָאה
 -מוא טקַאּבעגסױא ןּופרעד טָאה ןּוא ,ןטענקרַאפ ןּוא לעמ
 רַאפ ןּוא ןלּואָש רַאפ טגנַאלרעד טָאה יז ןּוא* .טיורּב טרעייזעג
 ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּוא .ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא ,טכענק ענייז
 .טכַאנ רענעגייא רעד ןיא ןעננַאגעגקעװַא ןענייז ןּוא

 ןייק תונחמ ערעייז טלמַאזעגניַא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןואי ןֵרר
 לַאװק םעד ייּב טרעגַאלעג ןּבָאה לארׂשי יד ןּוא ;קָפַא

 -רַאפ ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד ןּוא" .לאָעְרוִי ןיא סָאװ
 ענייז ןּוא דוד ןּוא ,ןטנזיוט ןיא ןּוא ןטרעדנּוה ןיא ןעגנַאנעגייּב
 .ןשיכָא טימ טצעלּוצ ןעגנַאגעגיײּברַאפ ןענייז ןשטנעמ

 ָאד ןעּוט סָאװ :טגָאזעג םיּתשִלּפ יד ןּופ ןרַאה יד ןּבָאה*
 יד ןּופ ןרַאה יד ּוצ טגָאזעג שיכָא טָאה ?םירבִע עקיזָאדיד
 ךלמ םעד לּואָש ןּופ טכענק רעד דוד ךָאד זיא סָאד :םיּתשִלּפ
 ןּוא ,ןרָאי ןיוש רעדָא געט ןיוש רימ ייּב זיא סָאװ ,לארׂשי ןּופ
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 סָאװ גָאט םעד ןּופ ןענּופעג טינ זייּב םּוׁש ןייק םיא ןיא ּבָאה ךיא

 .ןרַאה יד ןּבָאה* .גָאט ןקיטנייה ויּב ןרימ ּוצֵנ ןלַאפענּוצ זיא רע
 םיּתשִלּפ יד ןּופ ןרַאה יד ןּוא ,םיא ףיוא טנרעצעג םיּתשַלּפ יד ןּופ
 דמּוא ךיז רע לָאז ןּוא ,ןַאמ םעד םּוא רעק :טנָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה
 ,טצעזעגנײרַא ןטרָאד םיא טסָאה ּוד סָאװ טרָא ןייז ּוצ ןרעק
 רע ידּכ ,המחלמ רעד ןיא ודנּוא טימ ןרעדינ טינ רע לָאז ןּוא
 טימ םורָאװ ;המחלמ רעד ןיא רעטש ַא רַאפ ןייז טינ זדנּוא לָאז
 ּביוא ,רַאה ןייז טימ ןטעּברעּביא ךיז רעקיזָאדרעד טעװ סָאװ
 ,דוד רעד טינ סָאד זיא* ?ןשטנעמ עקיזָאדיד ןּופ ּפעק יד טימ טינ
 ןגָאז ּוצ ױזַא ,ץנעט טימ ןעגנוזעג םיא רַאפ טָאה עמ סָאװ

 ,ןטנזיוט ענייז ןיא ןגָאלשעג טָאה לּואָש
 ?ןטנזיוטנעצ ענייז ןיא דוד ןּוא
 ױזַא :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןדוד ןפורעג שיכָא טָאהי

 ןײגסױרַא ןייד ןּוא ,קיטרַאפטכער טסיּב ּוד זַא ,טּבעל טָאג יװ

 - ,ןיוא עניימ ןיא טוג זיא ליח ןיא רימ טימ ןײגנײרַא ןייד ןוא
 םעד ןּופ ןענופעג טינ ריד ןיא סטכעלש ןייק ּבָאה ךיא םורָאװ
 רעּבָא .גָאט ןקיטנייה זיּב ןעמּוקעג רימ ּוצ טסיּב ּוד סָאװ גָאט
 דנּוצַא ןּוא* .ןלעפענליֹוו טינ ּוטסיּב ןטשריפ יד ןּופ ןגיוא יד ןיא
 סָאװ ןָאט טינ טסלָאז ידּכ ,םולשּב יג ןּוא ,םּוא ךיז רעק
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטשריפ יד ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא

 ,ןָאטעג ךיא ּבָאה סָאװ רעּבָא :ןשיכָא ּוצ טגָאזעג דוד טָאהי
 ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופ טכענק ןייד ןיא ןענּופעג ּוטסָאה סָאװ ןּוא
 ןוא ןעמּוק טינ לָאז ךיא זַא ,גָאט ןקיטניײה ויּב ריד ייּב ןיּב
 ?ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ טנייפ יד ןגעקַא ןטלַאה המחלמ

 ךיא :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעעג שיכָא טָאה'
 ,טָאג ןּופ ךאלמ ַא יװ ױזַא ןגיוא עניימ ןיא טּוג טסיב ּוד זַא סייוו
 -פורַא טינ לָאז רע :טגָאזעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּופ ןרַאה יד רעּבָא
 ןיא ךיז רעדעפ ,דנּוצַא ןּואי* .המחלמ רעד ןיא זדנּוא טימ ןייג
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 טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ רַאה ןייד ןּופ טכענק יד טימ ירפ רעד
 ךייַא ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןרעדעפ ךייַא טעװ ריא יװ ןּוא ,ריד
 .קעװַא טייג ױזַא ,קיטכיל טרעװ

 -קעװַא ,ןשטנעמ ענייז ןּוא רע ,טרעדעפעג ךיז דוד טָאהיי
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןיא ןרעקּוצמּוא ךיז ,ירפ רעד ןיא ןיינּוצ
 .לאָעְרוִי ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּוא

 ןעמּוקעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי 5
 ןענייז םיִקֵלָמַע יד טשרע ,גלקיצ ןייק גָאט ןטירד ןפיוא

 ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא ,גלקיצ ףיוא ןּוא ,םורָד ןפיוא ןלַאפעגנָא
 ןּבָאה יז ןּוא* .רעייפ ןיא טנערּברַאּפ יז ןּבָאה ןּוא ,גלקיצ
 זיּב ןיילק ןּופ ,ריא ןיא סָאװ זעלַא ןּואו רעּבײװ יד ןעגנַאפעג
 -קעװַא יז ןּבָאה יז רָאנ ,טייטעג טינ םענייק ןּבָאה ייז ;סיורג
 ןּוא דוד יװ ןּוא* .געװ רעייז ףיוא ןעננַאגעג ןענייז ןּוא ,טריפעג
 -רַאפ זיא יז טשרע ,טָאטש ןיא ןעמּוקעג ןענייז ןשטנעמ ענייז
 ערעייז ןּוא ןיז ערעייז ןּוא רעּבײװ ערעייז ןּוא ,רעייפ ןיא טנערּב
 .ןרָאװעג ןעננַאפעג ןענייז רעטכעט

 רעייז ןּביוהעגפיוא םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא דוד טָאה*
 ּוצ טַאהעג טינ חֹוּכ ןייק רעמ ןּבָאה יז זיּב ,טניײװעג ןּוא לוָק
 .ןעניײװ

 ,ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז ןדוד ןּופ רעּבײװ עדייּב ךיוא?
 .לָמרַּכ ןּופ ןלָבָנ ןּופ ּביײװ יד לִיַניבַא ןּוא ,לאָעְרזִי ןּופ םַעֹוניחַא

 טָאה קלָאפ סָאד םורָאװ ,טקירדענּוצ רעייז טָאה ןדוד ןּואי
 קלָאפ ןצנַאג ןּופ טימעג סָאד לו ,ןעניײטשרַאפ ּוצ םיא טדערעג
 רעּביא ןּוא ןיז ענייז רעּביא רעכַאלטיא ,טרעטיּברַאפ ןעוועג זיא
 ןייז הוהי טימ טקרַאטשעג ךיז טָאה דוד רעּבָא .רעטכעט ענייז
 סכֶלֶמיחַא ,ןהֹּכ םעד רָתָיבא ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּואי .טָאג
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 / טנענעג רֶתָיבֶא טָאה .דֹוּפִא םעד ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ןענעג :ןּוז
 / יװַא ,טָאג ייּב טגערפענ טָאה דוד ןּוא* .ןדוד ּוצ דֹופֵא םעד
 | ?ןגָאינָא יז ךיא לעװ ?הנחמ עקיזָאדיד ןנָאיכָאנ ךיא לָאז :ןגָאז ּוצ
 /ּוטסעװ ןגָאינָא םורָאװ ,ךָאנ גָאי :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה
 .ןייז ליצמ וטסעװ ןייז ליצמ ןּוא ,ןגָאינָא

 טימ סָאװ ןַאמ טרעדנּוה סקעז יד ןּוא רע ,ןעגנַאגעג דוד זיא*
 | -קירּוצ יד ןּוא ;רֹוׂשֹּב ךייט םּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,םיא
 -כָאנ טָאה דוד ןּוא* .טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ענעּבילּבעג
 ןַאמ טרעדנוה ייווצ ןּוא ;ןַאמ טרעדנוה ריפ ןּוא רע ,טגָאיעג
 טפַאלשעגּפָא ּוצ ןעוװעג ןענייז סָאװ יד ,טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה
 .רֹוׂשֹּב ךייט םעד ןײגוצרעּבירַא

 ןּבָאה ןּוא ,ירצִמ ַא ןַאמ ַא דלעפ ןיא ןענופעג ןּבָאה יז ןּואי*
 ןּוא ,טיורּב ןּבעגעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;ןדוד ּוצ טכַארּבעג םיא
 ;רעסַאװ ןעקנירט ןּבענעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ןסעגעג טָאה רע
 ייוװַצ ןּוא ,ןגייפ עטסערּפעג קיטש ַא ןּבענעג םיא ןּבָאה יז ןּואי
 טּפַאכענּפָא טָאה ןּוא ,ןסענעג טָאה רע ןּוא ;סעקניזָאר ךַאלטניּב
 טיורּב ןייק ןסעגעג טַאהעג טינ טָאה רע םורָאװ ,םעטָא םעד
 .טכענ ירד ןּוא געט יירד רעסַאװ ןייק ןעקנּורטעג טינ ןּוא

 ןּופ ןּוא ,וטסרעהעג ןעמעוו וצ :טגָאזעג םיא ּוצ דוד טָאה'*
 , ַא ,גנוי רעשירצִמ ַא ןיּב ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?ּוטסיּב ןענַאװ
 / -רעּביא ךימ טָאה רַאה זיימ ןּוא ,קֵלֶמַע ןּופ ןַאמ ַא ייּב טכענק
 .קירּוצ געט יירד טימ ןרָאװעג קנַארק ןיּב ךיא לי ,ןזָאלעג
 / ףיוא ןּוא ,יתֵרּכ םעד ןּופ םורָד םעד ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז רימ'*
 . ןּוא ;בֵלָּכ ןּופ םורָד םעד ףיוא ןּוא ,הדּוהי ּוצ טרעהעג סָאװ
 םיא ּוצ דוד טָאה'* .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רימ ןּבָאה גלקיצ
 / טָאה ?הנחמ רעקיזָאדרעד ּוצ ןריפּפָארַא ךימ ּוטסעװ :טגָאזעג
 ,ןטײט ךימ טסעװ ּוד ּביױא ,טָאג ייּב רימ רעווש :טגָאזעג רע
  ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרעפטנערעּביא ךימ טסעװ ּוד ּביוא ןּוא
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 רעקיוָאדרעד ּוצ ןריפּפָארַא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,רַאה ןיימ
 .הנחמ

 טײרּפשרַאפ ןענייז יז טשרע ,טריפעגּפָארַא םיא רע טָאה'*
 ןעילוה ןּוא ןעקנירט ןּוא ןסע ייז ןּוא ,דנַאל ןצנַאג ןּופ טכיזעג ןפיוא
 דנַאל ןּופ ןעמונעג ןּבָאה יז סָאװ ּבױר ןסיורג םעדלַא רעּביא
 .הדּוהי דנַאל ןּופ ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ

 ןגרָאמ ףיוא זיּב ןּוא טכַאנרַאפ ןּופ ןגָאלשעג יז דוד טָאהיי
 ץּוחַא ,ןַאמ ַא ןרָאװעג ןענּורטנַא טינ זיא יז ןּופ ןּוא ,טנװָא ןיא
 ,ןעלמעק ףיוא ןטירעג ןענייז סָאװ רענעמ עגנוי טרעדנּוה ריפ
 סָאװ ץלַא ןעװעג ליצמ טָאה דוד ןּוא* .ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא
 דוד טָאה רעּבײװ ײװצ ענייז ךיוא ;ןעמּונענּוצ טָאה קֵלָמַע
 ןרָאװעג טרענימעג טשינרָאג זיא יז ייּב ןּוא" .ןעװעג ליצמ
 ןּופ ייס ,רעטכעט ןּוא ןיז ייס ,ןטסערג ןויּב ןּוא ןטסדנימ ןּופ -

 ץלַא ;ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ןּבָאה ענעי סָאװ ץלַא ייס ,ּביױר
 עלַא ןעמונעגוצ דוד טָאה ךיוא" .טכַארּבעגקירּוצ דוד טָאה
 סיורַאפ טריפעג יז ןעמ טָאה .רעדניר ןּוא ףָאש זערעייזו
 .ּביור סדוד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה עמ ןּוא ,יפ םענעי רַאפ

 סָאװ ןַאמ טרעדנּוה ײװצ יד ּוצ ןעמּוקעג זיא דוד ןּואי
 עמ ןּוא ,ןדוד רעטניה ןייג ּוצ טפַאלשענּפָא וצ ןעװעג ןענייז
 -סױרַא ןענייז יז ןּוא .רֹוׂשֹּב ךייט םייּב ןציז טזָאלעג יז טָאה
 טימ סָאװ קלָאפ םעד ןגעקטנַא ןּוא ןדוד ןגעקטנַא ןעגנַאגעג
 יז טָאה ןּוא ,קלָאפ םעד ּוצ טנענעג טָאה דוד ןּוא .םיא
 .דירפ ףיוא טגערפעג

 עקיטכערטרעדינ ןּוא עטכעלש עלַא ןפּורעגּפָא ךיז ןּבָאה
 ןּבָאה יז ןּוא ,ןדוד טימ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ טייל
 ימרעמ ןלעװ ,ודנוא טימ ןעגנַאגעג טינ ןענייז יז לייוו :טגָאזעג

 זיולּב רָאנ ,ןעװעג ליצמ ןּבָאה רימ סָאװ ּביור םעד ןּופ ןּבעג טינ
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 ןריפקעװַא ןגעמ יז סָאװ ,רעדניק ענייז ןּוא ּביײװ ןייז ןכַאלטיא
 .ןייג ןּוא

 ' ,רעדירּב עניימ ,ןָאט טינ ױזַא טלָאז ריא :טגָאזעג דוד טָאהי
 .יּפָא ודנוא טָאה רע זַא ,ןּבעגעג ודנוא טָאה טָאג סָאװ םעד טימ
 ,ןעמוקעג ודנּוא ףיוא זיא סָאװ הנחמ יד ןּבעגעג טָאה ןּוא ,טיהעג
 ןיא ךייַא ּוצ ןרעהּוצ ךיז טעװ רעװ ןּוא** .טנַאה רעזדנּוא ןיא
 סָאװ םעד ןּופ קלח רעד יװ ױזַא םורָאװ ?ךַאז רעקיזָאדרעד
 טּביילּב סָאװ םעד ןּופ קלח רעד זיא ױזַא המחלמ ןיא טרעדינ
 -  .ןלײט ךיז יז ןלָאז ךיילג ;ןכַאז יד ייּב

 ןּוא :רעטײװ ןּוא ןָא גָאט םענעי ןּופ ןעװעג זיא יױזַא ןּוא
 לארׂשי רַאפ ץעזעג ַא רַאפ ןּוא קָח ַא רַאפ טכַאמעג סע טָאה עמ
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב

 ןּופ טקישעג טָאה ןּוא ,גלקיצ ןייק ןעמוקעג זיא דוד ןּוא**
 / ױזַא ,דניירפ עטוג ענייז ּוצ ,הדּוהי ןּופ עטסטלע יד ּוצ ּביור םעד
 ּוצ* ;טנייפ סטָאג ןּופ ּביור םעד ןּופ הנּתמ ַא ךייַא טַאנ :ןגָאז ּוצ

  ןּוא ,םורָד ןּופ תֹומָר ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,לָא-תיֵּב ןיא סָאװ יד
 , יד ּוצ ןּוא ,רֵעֹורֵע ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא** ;ריּתַי ןיא סָאװ יד ּוצ
 / סָאװ יד ּוצ ןוא" ;ַעֹומּתשֶא ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,תֹומפִׂש ןיא סָאװ
 | ןּוא ,ילֵאְמחַרי םעד ןּופ טעטש יד ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,לָכָר ןיא
 יא סָאװ יד ּוצ ןּוא* ;יניק םעד ןּופ טעטש יד ןיא סָאװ יד ּוצ

 ד | ד

 ;ךָתֵע ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,ןֶׁשֶע-רֹוּכ ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,הָמרָח
 ןּוא דוד סָאװ רעטרע עלַא ּוצ ןּוא ,ןֹורבֶח ןיא סָאװ יד ּוצ ןּואיי
 .ןעגנַאגעגמּורַא ןטרָאד ןענייז ןשטנעמ ענייז

 ,לארׂשי ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה םיּתטִלּפ יד ןּואי אל
 יד רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא

 גרַאּב ןפיוא ענעגָאלשרעד ןלַאפעג ןענייז יז ןּוא ,םיּתשִלּפ
 ,ןיז ענייז ןּוא ןלּואָש טגָאיעגנָא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא" .ַעֹוּבלִנ
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 ןּוא ,בָדָניבַא ןּוא ,ןָתָנֹוהי ןגָאלשרעד ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא
 רעווש ןעוועג זיא המחלמ יד ןּוא* .ןלּואָש ןּופ ןיז יד ,ַעּוׁשיּכלַּמ
 ןּבָאה ,סנגיוּב יד טימ טײל יד ,סרעסיש יד ןּוא ,ןלּואָש ןגעקַא
 .סרעסיש יד רַאפ טרעטיצעג רעייז טָאה רע ןּוא ;ןענּופעג םיא
 דרעוװש ןייד סױרַא יצ :רעגערטנּפַאװ ןייז ּוצ טנָאזעג לּואָׁש טָאהּי
 ענעטינשַאּבמּוא עקיזָאדיד ידּכ ,ריא טימ ךימ ךעטשרעד ןּוא
 רעּביא טעּפשעג ןכַאמ ןּוא ,ןכעטשרעד ךימ ןּוא ,ןעמּוק טינ ןלָאז
 רע םורָאװ ,טלָאװעג טינ טָאה רעגערטנּפַאװ ןייז רעּבָא .רימ
 ,דרעװש יד ןעמּונעג לּואָש טָאה .טַאהעג ארֹומ רעייז טָאה
 טָאה רענערטנּפַאװ ןייז ןּוא* .ריא ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא ןּוא
 ףיוא ןלַאפעגפױרַא ךיוא רע זיא ,ןּברָאטשעג זיא לּואָש זַא ןעזעג
 ענייז ןּוא ,לּואָש ןּוא* .םיא טימ ןּברָאטשעג זיא ןּוא ,דרעווש ןייז
 ןענייז ,ןשטנעמ ענייז עלַא ךיוא ,רעגערטנּפַאװ ןייז ןּוא ,ןיז יירד
 .גָאט םענעי ןיא םענייא ןיא ןּברָאטשעג

 טייז רענעי ףיוא סָאװ לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןעזעג ןּבָאה'
 לארׂשי ןּופ רענעמ יד זַא ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ ןּוא ,לָאט
 ןּבָאה יז ןּוא ,טיוט ןענייז ןיז ענייז ןּוא לּואָׂש ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז
 םיּתשִלּפ יד ןּוא .ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא ,טעטש ערעייז ןזָאלרַאפ
 .יײז ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז

 ןעמוקעג םיּתשִלּפ יד ןענייז ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןּוא ןלּואָש ןענופעג ןּבָאה יז ןּוא ,ענעגָאלשרעד יד ןָאטסױא
 יּפָא ןּבָאה יז ןּואי .ַעֹוּבלִג גרַאּב ןפיוא ןלַאפעג ,ןיז ירד ענייז
 ןיא טקישעג ןּוא ,ןפַאװ ענייז ןָאטעגסױא ןּוא ,ּפָאק ןייז ןטינשעג
 ערעייז ןּופ זיוה ןיא ןגָאזוצנָא ,םּורַא דנּור םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל
 ענייז ןָאטעגניהַא ןּבָאה יז ןּוא* .קלָאפ םעד ןּוא ,רעדליּבנצעג
 -םיוא יז ןּבָאה ּביײל ןטיוט ןייז ןּוא ,תֹורָּתׁשַע ןּופ זיוה ןיא ןפַאװ
 .ןֶש"תיֵּב ןּופ רעיומ רעד ףיוא ןכָאטשעג

 ןגעװ טרעהעג ןּבָאה דָעלְגישיַבַי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא'י
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 -פיוא ןענייז=  .ןלּואָש ּוצ ןָאטעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד סָאװ-םיא
 עצנַאנ ַא ןעגנַאנעג ןענייז יז ןּוא ,טײל עשידלעה עלַא ןענַאטשעג

 .יד ןּוא ,ןלּואָש ןּופ ּבייל םעד ןעמונעגּפָארַא ןּבָאה ןּוא ,טכַאנ
 ןענייז יז ןּוא .ןשיתיֵּב ןּופ רעיומ רעד ןּופ ,ןיז ענייז ןּופ רעּבייַל
 יז ןּוא* .טנערּברַאפ ןטרָאד יז ןּבָאה ןּוא ,שיבָי ןייק ןעמּוקעג
 םעד רעטנוא ןּבָארגַאּב ןּוא ,רענייּב ערעיײז ןעמונעג ןּבָאה
 .געט ןּביז טסַאפעג ןּבָאה יז ןּוא ;שיִבָי ןיא םיױּבנקסירַאמַאט
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 ּב לֵאּומְׁש

 ךיז טָאה דוד זַא ,טיוט סלּואָש ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּוא א
 ןסעזעג זיא דוד ןּוא ,קֵלָמַע ןגָאלש ןּופ טרעקעגמּוא טַאהעג

 טמּוק ןַאמ ַא טשרע ,גָאט ןטירד ןפיוא זיא* ,געט ײװצ גלקיצ ןיא
 ןענייז רעדיײלק ענייז ןּוא ,ןלּואָש ןּופ ,רעגַאל םעד ןּופ ןָא
 יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא .ּפָאק ןייז ףיוא זיא דרע ןּוא ,ןסירעצ
 ,דרע רעד ּוצ ןלַאפעג רע זיא ױזַא ,ןדוד ּוצ ןעמּוקעג זיא רע
 ןענַאװ ןּופ :טנָאזעג םיא ּוצ דוד טָאה* .טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא
 לארׂשי ןּופ רעגַאל םעד ןּופ :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה ?וטסמּוק
 זיא יו :טגָאזעג םיא ּוצ דוד טָאה* .ןרָאװעג ןענורטנַא ךיא ןיּב
 :טנָאזעג רע טָאה .ךיד טעּב ךיא ,רימ לייצרעד ?ןעוועג ךַאז יד
 ןענייז ךיוא ןּוא ,המחלמ רעד ןּופ ןפָאלטנַא זיא קלָאפ סָאד
 ןּוא לּואָש ךיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג ןּוא ןלַאפעג קלָאפ םעד ןּופ ליפ
 סָאװ גנּוי םעד ּוצ טגָאזעג דוד טָאה* .טיט ןענייז ןֶתָנֹוהי ןּוז ןייז
 ןּוז ןייז ןּוא לּואָש זַא וטסײװ ױזַא יװ :טלייצרעד םיא סָאד טָאה
 סָאד םיא טָאה סָאװ גנוי רעד טָאהי ?טיוט ןענייז ןֶתָנֹוהְי
 גרַאּב ףיוא ןפָארטעג דָארג ךיז ּבָאה ךיא :טגָאזעג ,טלייצרעד
 ןּבָאה טָא ןּוא ,זיּפש ןייז ףיוא טנעלעגנָא זיא לּואָש טשרע ,ַצֹוּבלִנ
 ךיז רע טָאה' .טגָאיעגנָא םיא רענעמטייר יד ןּוא ןגעוװטיײר יד
 טָאה רע ןּוא ,ןעורעד ךימ טָאה ןּוא ,ךיז רעטניה טרעקענמּוא
 רע טָאה* .ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ּוצ ןפורעג
 יִקֵלָמַע ןַא :טנָאזעג םיא ּוצ ךיא ּבָאה ?ּוטסיּב רעוו :טגָאזעג רימ ּוצ
 ,ךיד טעּב ךיא ,ךיז לעטש :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה' .ךיא ןיּב
 ;ןעמּונעגנָא ךימ טָאה הסיסג יד םורָאװ ,ךימ טייט ןּוא ,רימ ןּבעל
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 ךיא ּבָאה" .רימ ןיא ךיז טלַאה המשנ ןיימ סָאװ רָאנ םורָאװ
 ּבָאה ךיא לײװ ,טייטעג םִיא ּבָאה ןּוא ,םיא ןּבעל טלעטשעג ךיז
 - ךיא ןּוא .ןלַאפ ןייז ךָאנ ןּבעל טינ רעמ ןעק רע זַא ,טסּוװעג
 דנַאּבמערָא םעד ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא סָאװ ןיורק יד ןעמּונעג ּבָאה
 ןיימ ּוצ רעהַא טכַארּבעג יז ּבָאה ןּוא ,םערָא ןייז ףיוא סָאװ
 .רַאה

 ,ןסירעצ יז טָאה ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןעמּונעגנָא דוד טָאה'י
 ןּבָאה יז ןּוא* .םיא טימ סָאװ ןשטנעמ עלַא ןכײלנסעד ןּוא
 ןְלּואָש ףיוא טוװָא ןזיּב טסַאפעג ןּבָאה ןּוא ,טנײװעג ןּוא טנָאלקעג
 ףיוא ןּוא ,טָאג ןּופ קלָאפ םעד ףיוא ןּוא ,ןּוז ןייז ןָתָנֹוהי ףיוא ןּוא
 .דרעוװש ןכרוד ןלַאפעג ןענייז יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד

 םיא סָאד טָאה סָאװ גנּוי םעד ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּואי*
 רעד ןיּב ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?וטסיּב ןענַאװ ןּופ :טלייצרעד
 :טגָאזעג םיא ּוצ דוד טָאה'* .יִקלָמַע ןַא ,ןַאמ ןדמערפ ַא ןּופ ןּוז
 -מּוא טנַאה ןייד ןקערטשּוצסוא טַאהעג ארֹומ טינ ּוטסָאה יװ
 ?טָאג ןּופ ןטּבלַאזעג םעד ןעננערּבּוצ

 טָאה ןּוא ,ןעגנוי יד ןּופ םענייא ןפּורענּוצ טָאה דוד ןּוא'*
 ,ןגָאלשעג םיא טָאה רע ןּוא .םיא ףיוא ּוצ-לַאפ ,ןענעג :טגָאזעג
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא

 !ּפָאק ןייד ףיוא טּולּב ןייד :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה דוד ןּואי"
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד ףיוא טנָאזעג תודע טָאה ליומ ןייד םורָאװ
 .טָאג ןּופ ןטּבלַאזעג םעד טייטעג ּבָאה ךיא

 ןּוא ןלּואָש ףיוא גָאלק עקיזָאדיד טגָאלקעג טָאה דוד ןּואי*
 יד ןענרעל ּוצ ידּכ-טגָאזעג טָאה רע ןּואי* ,ןּוז ןייז ןֶתָנֹוהי ףיוא
 ןיא ןּבירשרַאפ ןיּוש זיא סָאד ;ןגיױּב םעד הדּוהי ןּופ רעדניק
 :רָׁשָי ןּופ ְךּוּב
 ;ןגָאלשרעד ןכייה ענייד ףיוא זיא ,לארׂשי ,טכַארּפ ידי"

 !ןלַאפעג םירֹוּביג יד ןענייז יו
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 ,תַג ןיא ריא טלָאז ןלייצרעד טיני
 ,ןולקשַא ןּופ ןסַא יד ןיא ןגָאזנָא טינ
 ,ןעיירפ טינ ךיז ןלָאז םיּתשִלּפ יד ןּופ רעטכעט יד ידּכ
 .ןלעװק טינ ןלָאז ענעטינשַאּבמּוא יד ןּופ רעטכעט יד ידּכ

 ,ַעֹוּבלִג ןּופ גרעּב ריי
 ,ךייַא ףיוא ןגער טינ ןּוא יוט טינ
 !ענעּבױהעג רעדלעפ רעדָא
 ,םירֹוּביג ןּופ דליש רעד ןרָאװעג טסואימרַאפ זיא טרָאד םורָאװ
 .טרימשַאּב טינ לייא טימ ,ןלּואָש ןּופ דליש רעד

 ,םירֹוּביג ןּופ סטעפ ןּופ ,ענעגָאלשרעד ןּופ טּולּב ןּופ= |
 ,ןגיוצעג טינ קירּוצ ךיז ןגיוּב סנָתָנֹוהי טָאה
 .. אקידײל טרעקעגמּוא טינ ךיז ןלּואָש ןּופ דרעוװש יד ןּוא
 ,ןָתָנֹוהי ןּוא לּואָׁש=

 ,ןּבעל רעייז ןיא עּביל ןּוא עטּבילַאּב יד
 ,טדיישעצ טינ ךיז יז ןּבָאה טיוט רעייז ןיא לָאמּוצ
 ,רעקנילפ ןעוועג יז ןענייז סרעלדָא ןּופ
 .רעקרַאטש ןעװעג יז ןענייז ןּבײל ןּופ

 ,טנייו ןלּואָש ףיוא ,לארׂשי ןּופ רעטכעט ריא-+
 ,וצרעד םינּונעּת טימ ,טדיילקעג ןטיור ןיא ךייַא טָאה סָאװ
 ,דיילק רעיײַא ףיוא דלָאג ןּופ גנוריצ ןָאטעגּפױרַא טָאה סָאװ

 -ןלַאפעג המחלמ ןיא םירֹוּביג יד ןענייז יוו=*
 !ןגָאלשרעד ןכייה ענייד ףיוא ןֶתָנֹוהְ

 ,רעדּורּב ןיימ ןָתָנֹוהְי ,ריד ךָאנ טמעלק ךימ*י
 ;רעיײז רימ ּוטסיּב ןעװעג ּביל
 ,רימ ּוצ טפַאשּביל ןַיד זיא ןעוועג ךַאלרעדנּוװ
 .רעּבײװ ןּופ טפַאשּביל יד יװ רעמ
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 ,ןלַאפעג םירֹוּביג יד ןענייז יװיי
 !המחלמ ןּופ ןפַאװ יד ןעגנַאנעגרעטנּוא ןּוא

 | ,טָאג ייּב טגערפעג דוד טָאה ,םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּואי
 ! טעטש יד ןּופ רענייא ןיא ןײנפױרַא ךיא לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא

 ! דוד טָאה .ףױרַא יג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה ?הדּוהי ןּופ
 ! .ןֹורבֶח ןייק :טגָאזעג רע טָאה ?ןײגפױרַא ךיא לָאז ןיהּוװ :טגָאזעג

 / ,רעּבײװ ייוװצ ענייז ךיוא ןּוא ,ןיהַא ןעננַאנעגפױרַא דוד זיא?
 , .לָמרַּכ ןּופ ןלָבָנ ןּופ ּבײװ יד לִיַניבַא ןּוא ,לאֶעְרוִי ןּופ םַעֹוניחַא
  ,טכַארּבענפױרַא דוד טָאה םיא טימ סָאװ ןשטנעמ ענייז ןּואי
 יד ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;טניזענזיױה ןייז טימ ןכַאלטיא
 / ,ןעמוקעג ןענייז הדּוהי ןּופ רענעמ יד ןּוא* .ןֹורבֶָח ןּופ טעטש

 זיוה םעד רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןדוד טּבלַאזעג ןטרָאד ןּבָאה ןּוא
 .הדּוהי ןּופ

 ןּופ ןשטנעמ יד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד טלייצרעד ןעמ טָאה
 דוד טָאה" .ןלּואָש ןּבָארנַאּב ןּבָאה סָאװ יד ןענייז דֶעלְנשיִבְי
 טזָאלעג יז ןּוא ,דָעלִגשיַבָי ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ םיחּולש טקישעג
 ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ,טָאג ןּופ ןייז ריא טלָאז טשטנעּבעג :ןגָאז
 םיא טָאה ןּוא ,ןלּואָש טימ ,רַאה רעייַא טימ דסח ןקיזָאדמעד
 ןוא דסח ְךייַא טימ ןָאט טָאג לָאז ,דנוצַא ןוא" .ןּבָארנַאּב
 ,הבֹוט עקיזָאדיד ןָאטּפָא ךייַא לעװ ךיא ךיוא ןּוא ;טּפַאשיירט
  ןלָאז ,דנּוצַא ןּוא .ךַאז עקיזָאדיד - ןָאטעג טָאה ריא סָאװ
 . םורָאװ ;ןעגנּוי עשידלעה טייז ןּוא ,טנעה ערעייַא ןייז קרַאטש
 ןופ זיוה סָאד ךימ טָאה ךיוא ןּוא ,טיוט זיא לּואָש רַאה רעיא
 .ייז רעּביא ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג הדּוהי

 ,ןלּואָש ןּופ רעריפ-ליח רעד ,ןרַנ ןּופ ןּוז רעד רַנבַא ןּואי
 / םיא טָאה ןּוא ,ןלּואָש ןּופ ןּוז םעד תֶׁשֹוּבשיא ןעמּונעג טָאה
 / רַאפ טכַאמעג םיא טָאה רע ןּואי .םִיַנחַמ ןייק טריפעגרעּבירַא
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 רעּביא ןּוא ,ירּושַא םעד רעּביא ןּוא ,דָעֹלִג רעּביא ךלמ ַא
 רעּביא ןּוא ,ןימינּב רעּביא ןוא ,םִיַרּפָא רעּביא ןּוא ,לאָערזִי
 .לארׂשי ץנַאג

 ןּופ ןּוז רעד תֶׁשֹוּב-שיא ןעװעג טלַא זיא רָאי קיצרעפ'י
 רָאי ײװצ ןּוא ,לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןלּואָש
 ןעװעג זיא הדּוהי ןּופ זיוה סָאד רעּבָא .טגיניקעג רע טָאה
 ןעװעג זיא דוד סָאװ געט יד ןּופ לָאצ יד ןּואי .ןדוד רעטניה
 ןּביז ןעװעג זיא ,הדּוהי ןּופ זיוה םעד רעּביא ןֹורבֶח ןיא ךלמ
 .םישדח סקעז ןּוא רָאי

 תֶׁשֹוּב-שיא ןּופ טכענק יד ןּוא ,ןרֵנ ןּופ ןּוז רעד רַנבַא ןּואי*
 .ןֹועְבִנ ןייק םִיַנחַמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ,ןלּואָש ןּופ ןּוז םעד
 ןענייז ,ןדוד ןּופ טכענק יד ןּוא ,ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי ךיוא*
 ןיא יז טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןעננַאגעגסױרַא
 רעד ןּופ טצעזעג ךיז ןּבָאה יד ןּוא ,ןֹועְבִנ ןּופ ךייט םייּב םענייא
 טגָאזעג טָאה רַנבַא ןּוא:+ .ךייט טייז רענעי ןּופ יד ןּוא ,ךייט טייז
 ןָאט ףיטש ַא ןּוא ,ןייטשפיוא ןעננּוי יד טשרָאקַא ןלָאז :ןבָאֹוי ּוצ
 .ןייטשפיוא יז ןלָאז :טנָאזעג בָאֹוי טָאה .ודנּוא רַאפ

 טימ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא יז ןענייז:*
 ןופ ןּוז םעד תֶׁשֹוּבשיא רַאפ ןּוא ,ןימינּב רַאפ ףלעווצ ,לָאצ ַא
 ןעמונעגנָא ןּבָאה יז ןּוא;* .טכענק סדוד ןּופ ףלעווצ ןּוא ,ןלּואָש
 םּוצ דרעװש ןייז טימ ,ּפָאק ןרַאפ ןרעדנַא םעד רענייא
 טָאה עמ ןּוא .םענייא ןיא ןלַאפעג ןענייז יז זיּב ,טייז סנרעדנַא
 .ןֹועְבִנ ןיא סָאװ "םירּוצַה-תקלֶח טרָא םענעי ןפּורעג

 ,גָאט םענעי ןיא ערעווש ַא רעייז ןעװעג זיא המחלמ יד ןּואיי
 רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא רַנבַא ןּוא
 .ןדוד ןּופ טכענק יד

 ,יַשיבַא ןּוא ,בָאֹוי ,ןיז יירד סהָיּורצ ןעװעג ןענייז ןטרָאד ןּואי*
 יװַא ,סיפ ענייז ףיוא קנילפ ןעװעג זיא לֵאהָׂשַע ןּוא ;לֵאהׂשַע ןּוא

 .(ןדרעוװש ןּופ) ןפרַאש יד ןּופ דלעפ סָאד *



 27-19 ב ּב לאומש 6

 -כָאנ לֵאהָׂשַע טָאהי .דלעפ ןיא סָאװ ןדניה יד ןּופ רענייא יו
 רעטניה ןּופ טגײנענּפָא טינ ךיז טָאה רע ןּוא ,ןרנבַא טנָאיעג
 -מוא ךיז רַנבַא טָאה= .סקניל רעדָא סטכער ןייג ּוצ ןרנבַא
 ?לֵאהָׂשַע ,סָאד ּוד טסיּב :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךיז רעטניה טרעקעג
 ּוצ ךיז ניינ :טגָאזעג םיא ּוצ רַנבַא טָאה* .ךיא :טגָאזעג רע טָאה
 ןָא ריד ּפַאכ ןּוא ,רעקניל ןייד ּוצ רעדָא טייז רעטכער ןייד
 .לֵאהְׂשַע רעּבָא .ּוטסיוא ןייז ריד םענ ןּוא ,ןעננּוי יד ןּופ םענייא
 רַנבַא טָאה* .םיא רעטניה ןּופ ןרעקּפָא טלָאװעג טינ ךיז טָאה
 ;רימ רעטניה ןּופ ּפָא ךיד רעק :ןלָאהָׂשַע ּוצ טנָאזעג רעדיװ
 ךיא לעװ יװ ןּוא ?דרע רעד ּוצ ןגָאלש ךיד ךיא לָאז סָאװ ךָאנ
 טָאה רע רעּבָא* ?ןבָאֹוי רעדּורּב ןייד ּוצ םינּפ ןיימ ןּבייהפיוא
 ןָאטעג ץעז ַא םיא טָאה רַנֹבַא ןּוא ,ןרעקּפָא טלָאװעג טינ ךיז
 זיא זיּפש רעד ויּב ,ךיוּב ןיא זיּפש ןּופ לייט ןטשרעטנּוא ןטימ
 ןּברָאטשעג ןּוא ןלַאפעג ןטרָאד זיא רע ןּוא ;ןטניה ןּופ סױרַא םיא
 , ןעמּוקעג זיא סָאװ רעכַאלטיא ,ןעוועג זיא סע ןּוא .טרָא ןפיוא
 | ,ןּברָאטשעג ןּוא ןלַאפעג ןטרָאד זיא לֵאהָׂשַע סָאװ טרָא םעד ּוצ
 | .טלעטשענּפָא ךיז טָאה

 ןּוז יד יװ ןּוא ,ןרנבַא טגָאיעגכָאנ יַשיבַא ןּוא בָאֹוי ןּבָאה*
 | סָאװ הָמַא לגרעּב ןזיּב ןעמּוקעג יז ןענייז ,ןעננַאגעגרעטנּוא זיא
 / רעדניק יד ןּוא= .ןֹועְבִנ ןּופ רּבדמ םּוצ געו ןפיוא ,חיִנ רַאפ
 | ןענייז יז ןּוא ,ןרַנבַא רעטניה טלמַאזענניַא ךיז ןּבָאה ןימינּב ןּופ
 | ץיּפש ןפיוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;דנּוּב ןייא ּוצ ןרָאװעג
 | .לנרעּב ַא ןּופ

 | ןעד לָאז :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןבָאֹוי ּוצ ןפּורעג רַנֹבֲא טָאהי
 | טעװ רעטיּב זַא טינ ןעד ּוטסײװ ?דרעווש יד ןרעצרַאפ קיּביײא
 | ךיז קלָאפ םעד ןסייה טינ ּוטסעװ ןענַאװ זיּב ןּוא ?ףוָס םּוצ ןייז
 :טנָאזעג בָאֹוי טָאה* ?רעדירּב ערעייז רעטניה ןּופ ןרעקמּוא
 |טלָאװ ,טדערעג טינ טסלָאװ ּוד ןעװ זַא ,טּבעל טָאנ יװ ױזַא

| 
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 ןּופ רענייא ןטערטענּפָא קלָאפ סָאד ירפ רעד ןיא טשרע
 .ןרעדנַא ןרעטניה

 קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,רפֹוׁש ןיא ןזָאלּבעג טָאה בָאֹוי ןּוא*
 ,לארׂשי טגָאיעגכָאנ טינ רעמ ןּבָאה יז ןּוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה
 .ןטלַאהעג המחלמ טינ רעטייוו רעמ ןּבָאה ןּוא

 ןולּפ ןכרּוד ןעגנַאנעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא רַנבַא ןּוא
 -כרּוד ןּוא ,ןדרַי םעד רעּבירַא ןענייז יז ןּוא ,טכַאנ עצנַאג ענעי
 .םִיַנחַמ ןייק ןעמּוקעג ןּוא ,ןֹורתִּב ץנַאג ןעגנַאגעג

 ןּוא ,ןרנבַא רעטניה ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה בָאֹוי ןּוא*
 ןּופ טלעפעג ןּבָאה ;קלָאפ עצנַאג סָאד טלמַאזעגנייַא טָאה רע
 טכענק סדוד ןּוא** .לֵאהָׂשַע ןּוא ןַאמ ןעצניינ טכענק סדוד
 יירד-ןשטנעמ סרָנבַא ןשיװצ ,ןימינּב ןּופ ןגָאלשעג ןּבָאה
 .טיוט ןּבילּבעג ןענייז ןַאמ קיצכעז ןּוא טרעדנּוה

 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןגָארטעגקעװַא יז ןּבָאה ןלָאהָׂשַע ןּואי
 ןּוא .םֶחָל-תיֵּב ןיא סָאװ רעטָאפ ןייז ןּופ רבק ןיא ןּבָארגַאּב
 זיא יז ןּוא ,טכַאנ עצנַאג ַא ןעננַאנעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא בָאֹוי

 .ןֹורבָח ןיא ןרָאװעג קיטכיל |

 ןּופ זיוה םעד ןשיװצ עגנַאל ַא ןעוועג זיא המחלמ יד ןּואי } !
 ןרָאװעג זיא דוד ןּוא .ןדוד ןּופ זיוה םעד ןשיוצ ןּוא ןלּואָש

 ץלַא ןרָאװעג זיא ןלּואָש ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,רעקרַאטש ץלַא
 .רעכַאװש

 ןּוא ,ןֹורבֶח ןיא ןיז ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןדוד ייּב ןּוא*
 ןּואי ;לאָעְרזִי ןּופ ןעמַעֹוניחַא ןּופ ,ןֹונמַא ןעוועג זיא רוָכּב ןייז
 ןלָבָנ ןּופ ּבײװ רעד לִיַגיבַא ןּופ ,בָאְלִּכ ,םיא ןּופ רעטײװצ רעד
 הָכֲעַמ ןּופ ןּוז רעד ,םֹולָשבַא ,רעטירד רעד ןּוא ;לֶמרַּכ ןּוּפ
 רעד ןּוא* ;רּושנ ןּופ ךלמ םעד יַמלַּת ןּופ רעטכָאט רעד
 הָיטַּפש רעטפניפ רעד ןּוא ;ןתיִנַח ןּופ ןּוז רעד ,הָינֹודַא ,רעטריפ
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 סדוד ןּופ םֶעְרתִי ,רעטסקעז רעד ןּוא* ;ןלַטיבַא ןּופ ןּוז רעד
 ןיא ןדוד ייּב ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז עקיזָאדיד .ןהָלנָע ּבײװ
 .ןֹורבֶח

 םעד ןשיווצ ןעוועג זיא המחלמ יד ןעוו ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 ךיז רַנבַא טָאה ,ןדוד ןּופ זיוה םעד ןשיװצ ןּוא ןלּואָש ןּופ זיוה
 .ןלּואָש ןּופ זיוה םעד ןָא ןטלַאהעג

 . זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ּבײװסּפעק ַא טַאהעג טָאה לּואָש ןּואי
 טנָאזעג זתֶשֹוּב-שיאו טָאה  .ןהָיַא ןּופ רעטכָאט יד הָּפצִר ןעװעג
 -סּפעק סרעטָאפ ןיימ ּוצ ןעמוקעג ּוטסיּב סָאװרַאפ :ןרַנבַא ּוצ
 -שיא ןּופ רעטרעו יד ףיוא טנערּבעג רעייז ןרנבַא טָאה ?ּבײװ
 ןּופ ּפָאקסטנּוה ַא ןעד ךיא ןיּב :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןתָׁשֹוּב
 רעטָאפ ןייד ןּופ זיוה םעד טימ דסח גָאט ּוצ טנייה ּוט ךיא ?הדּוהי
 ּבָאה ךיא ןּוא ,טניירפ עטּוג ענייז ּוצ ןּוא ענעגייא ענייז ּוצ ,ןלּואָש
 ּוד ןּוא ,ןדוד ןּופ טנַאה רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא טינ ךיד
 טָאג לָאז .יורפ רעד טימ דניז ַא רָאּפ טנייה רימ טספרַאװ
 ןרָאװשעג טָאה טָאג יװ ױזַא זַא ,רעמ ךָאנ ןּוא יוװַא ןרנבַא ּוצ ןָאט
 הכולמ יד ןנָארטּוצרעּבירַא* ,ןָאט םיא ךיא לעװ יװַא ,ןדוד ּוצ
 רעּביא ןדוד ןּופ ןָארט םעד ןלעטשפיוא ןּוא ,זיוה סלּואָש ןּופ
 רע ןּוא* !עַבש-רַאּב זיּב ןּוא ןֶד ןּופ הדּוהי רעּביא ןּוא לארׂשי
 ארֹומ ןייז ןּופ ,ןרנבַא ןרעפטנע טנעקעג טינ טרָאװ ַא רעמ טָאה
 .םיא רַאפ

 ױזַא ,ןדוד ּוצ םיחּולש טקישעג טרָא ןפיוא טָאה רַנבַא ןּוא*
 דנוּב ןייד סילש :ןגָאז ּוצ ױזַא ?דנַאל סָאד זיא ןעמעוו ייּב :ןגָאז ּוצ
 ּוצ ןעיירדוצרעּביא ריד טימ טנַאה ןיימ זיא טָא ןּוא ,רימ טימ
 ןסילש לעװ ךיא ,טּוג :טגָאזעג רע טָאה* .לארׂשי ץנַאג ריד
 ױזַא ,ריד ןּופ ךיא גנַאלרַאפ ךַאז ןייא רעּבָא ,דנּוּב ַא ריד טימ
 ךיילנּוצ טסגנערּב ּוד ןדייס ,םינּפ ןיימ ןעז טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ
 /  .םינּפ ןיימ ןעז טסמּוק ּוד ןעוו ,ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד לכימ
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 ןּופ ןּוז םעד תֶׁשֹוּב-שיא ּוצ םיחולש טקישעג טָאה דוד ןּוא*
 ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעלכימ ּבײװ ןיימ רימ ביג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלּואָש
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטיוהרָאפ טרעדנוה טימ רימ ּוצ טסנקרַאפ

 םעד ןּופ ןעמּונעגּפָא יז טָאה ןּוא ,טקישעג תֶשֹוּבשיא טָאה*
 זיא ןַאמ ריא ןּואי* .ןשִיַל ןּופ ןּוז םעד לַאיטלַּפ ןּופ ,ןַאמ
 .םירּוחַּב ויּב טניײװעג ןּוא ריא ךָאנ ןעגנַאגעג ,ריא טימ ןעגנַאנעג
 ךיז טָאה רע ןּוא ;םּוא ךיז רעק יג :טגָאזעג םיא ּוצ רַנבַא טָאה
 .טרעקעגמּוא

 ןּופ עטסטלע יד טימ דיירעג ַא טַאהעג טָאה רַנבַא ןּואיי
 טָאה ןטכענרעייא ךָאנ ןּוא ןטכענ ךָאנ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי
 דנּוצַא ןּוא= .ךייַא רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןדוד טרעגַאּב ריא
 ךרּוד :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדוד ףיוא טגָאזעג טָאה טָאג םורָאװ ;טּוט
 קלָאפ ןיימ ןפלעה ךיא לעװ טכענק ןיימ דוד ןּופ טנַאה רעד

 .טנייפ ערעייז עלַא
 .ןימינּב ןּופ ןרעיוא יד ןיא טדערעג ךיוא טָאה רַנבַא ןּוא*

 ןדוד ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןלייצרעד ןעגנַאנעג ךיוא זיא רַנבַא ןּוא
 ,לארׂשי ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפענליֹוװ זיא סָאװ ץלַא ןֹורבֶח ןיא
 זיא רַנבַא ןּוא* .ןימינּב ןּופ זיוה ןצנַאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןּוא
 ןּוא .םיא טימ ןַאמ קיצנַאװצ ןּוא ,ןֹורבֶח ןייק ןדוד ּוצ ןעמּוקעג
 טימ סָאװ ןשטנעמ יד רַאפ ןּוא ןרַנבַא רַאפ טכַאמענ טָאה דוד
 לעװ ךיא :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה רַנבַא ןּוא* .טײצלָאמ ַא םיא
 רַאה ןיימ ּוצ ןעלמַאזנייַא לעװ ךיא ןּוא ,ןייג לעװ ןּוא ןייטשפיוא
 ,דנּוּב ַא ריד טימ ןסילש ןלעװ יז ןּוא ,לארׂשי ץנַאנ ךלמ םעד
 טָאה דוד ןּוא .טסּולעג ץרַאה ןייד טיײװ יװ ןגיניק טסעװ ןּוא
 .םולשּב ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע ןּוא ,ןרַנבַא טקישעגקעװַא

 ןּופ ןעמּוקעגנָא ןענייז בָאֹוי ןּוא ןדוד ןּופ טכענק יד טשרעיי
 רַנבַא ןּוא ;ּבױר ליפ ךיז טימ טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא ,לַאפנָא ןַא



 30-23 ג ּב לאומש 10

 -קעװַא םיא טָאה רע לַײװ ,ןֹורבֶח ןיא ןדוד ייּב ןעװעג טינ ןיוש זיא
 בָאֹוי יװ ןּוא= .םולשּב ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע ןּוא ,טקישעג
 טָאה ,ןעמּוקעגנָא ןענייז םיא טימ סָאװ ליח רעצנַאג רעד ןּוא
 זיא ןרנ ןּופ ןּוז רעד רַנֹבַא :ןגָאז ּוצ יוװַא ,ןבָאֹוי טלייצרעד ןעמ
 זיא רע ןּוא ,טקישענקעװַא םיא טָאה רע ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמּוקעג
 .םולשּב ןעגנַאגעגקעװַא

 סָאװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמּוקעג בָאֹוי זיא*
 ּוטסָאה יַאמלַא ;ריד ּוצ ןעמּוקעג רַנבַא זיא טָא ?ןָאטעג ּוטסָאה
 רָנבַא טסנעק ּוד= ?ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןּוא ,טזָאלענּפָא םיא
 ןוא ,ןעמוקעג רע זיא ןרַאנרַאפ ּוצ ךיד זַא ,ןרֶנ ןּופ ןּוז םעד
 ּוצ רָאװעג ןּוא ,ריד ייּב ןייַא ּוװ ןּוא סיוא ּוװ ןרעוװ ּוצ רָאװעג
 .טסּוט ּוד סָאװ ץלַא ןרעוו

 טָאה רע ןּוא ,ןדוד ןּופ ןעננַאגעגסױרַא זיא בָאֹוי ןּואי
 .ןּופ טרעקעגמוא םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ןרנבַא ךָאנ םיחּולש טקישעג
 .טסּוװעג טינ טָאה דוד ןּוא ;הָריס-רֹוּב

 טָאה יװַא ,ןֹורבֶח ןייק טרעקעגמּוא ךיז טָאה רַנֹבַא יװ ןּואיי
 טימ ןדער ּוצ ידּכ ,רעיוט ןיא קינײװעניא טגײנעגּפָא בָאֹוי םיא
 ,ךיוּב ןיא ןגָאלשעג ןטרָאד םיא טָאה רע ןּוא ,טייהרעליטש םיא
 רעדּורּב ןייז ןּופ טּולּב םעד רַאפ ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא
 .ןלֵאהָׂשַע

 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,טרעהעג ךָאנרעד סע טָאה דוד ןּוא*
 םעד ןּופ קיּביײא ףיוא טָאג רַאפ הכולמ ןיימ ןּוא ךיא ןיּב ןייר
 ּפָאק ןפיוא ןלַאפ סע לָאז" .ןרנ ןּופ ןּוז םעד רַנבַא ןּופ טּולּב
 | טינ לָאז ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּופ זיוה ןצנַאג ןפיוא ןּוא ,ןבָאֹוי ןּופ
  ןּוא ,רעקיצערק ַא ןּוא רעקיסולפ ַא זיוה סבָאֹוי ןּופ ןייגסיוא
  ןכרּוד טלַאפ סָאװ רעד ןּוא ,ןקעטש ַא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ רעד
 .טיורּב טלעפ םיא סָאװ רעד ןּוא ,דרעװש

 ןרנבַא טעגרהעג ןּבָאה רעדּורּב ןייז יַׁשיבַא ןּוא בָאֹוי ןּואי
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 ןֹועְבִנ ןיא ןלַאהָׂשַע רעדּורּב רעייז טייטעג טָאה רע סָאװרַאפ
 .המחלמ רעד ןיא

 קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ ןּוא ןבָאֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא*
 ,קַאז ןָא טרוג ןּוא ,רעדײלק ערעיײַא טסיירעצ :םיא טימ סָאװ
 זיא דוד ךלמ רעד ןּוא .ןרָנבַא רַאפ סיורַאפ טנָאלק ןּוא
 ןיא ןרַנבַא ןּבָארנַאּב ןּבָאה יז ןּוא* .הטימ רעד ךָאנ ןעגנַאגעג
 טָאה ןּוא ,לוק ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה ךלמ רעד ןּוא .ןֹורבָח
 -טימ טָאה קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא ,רבק סרַנבַא ףיוא טנײװעג
 טָאה ןּוא ,ןרָנבַא ףיוא טגָאלקעג טָאה ךלמ רעד ןּוא* .טנײװעג
 | :טגָאזעג

 !טּברַאטש רעקיטכערטרעדינ ַא יו ןּברַאטש רַנבַא לָאז
 ,ןעװעג ןדנּוּבעג טינ ןענייז טנעה ענייד**

 ;טדימשעג ןטייק ןיא טינ סיפ ענייד ןּוא
 ,ןלַאפעג ּוטסיּב רעכערּברַאפ רַאפ טלַאפ עמ יװ

 .םיא ףיוא טנײװעג רעדיװ טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ןדוד ןסע ןּבעג ּוצ ןעמּוקעג זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא*

 ,ןרָאװשעג טָאה דוד רעּבָא ,גָאט ןעװעג ךָאנ זיא סע ןעוו טיורּב- -
 ךיא ּביױא ,רעמ ךָאנ ןּוא יױזַא ןָאט טָאג רימ לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןּוז יד רעדייא ,זיא סע סָאװ סעּפע רעדָא טיורּב ןכּוזרַאפ לעװ
 סע ןּוא ,טקרעמעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא** !רעטנּוא טייג
 טָאה ךלמ רעד סָאװ ץלַא ;ןגיױא ערעײז ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא
 ןּוא* .קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא ןָאטעג
 םענעי ןיא טסּוװעג ןּבָאה לאדׂשי ץנַאג ןּוא קלָאפ עצנַאג סָאד

 םעד רַנבַא ןטייט ּוצ ,ךלמ ןּופ ןעװעג טינ זיא סָאד זַא ,גָאט -
 .ןרנ ןּופ ןּוז

 ,רָאװרַאפ :טכענק ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא
 ןלַאפעג זיא ןַאמ רעסיורג ַא ןּוא רַאה ַא זַא ,ןסיװ טפרַאד ריא |

 -רָאנ ןּוא ,ךַאוװש טנייה ןיּב ךיא ןּוא** .לארׂשי ןיא גָאט ןקיטנייה
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 | ןּופ ןיז יד ,טייל עקיזָאדיד ןּוא ,ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג סָאװ
 םעד ןלָאצַאּב טָאג לָאז .רימ רַאפ טרַאה ּוצ ןענייז ,ןהָיּורצ
 .טייקיטכעלש ןייז טיול רעּוטסטכעלש

 / ןעמוקעגמּוא זיא רַנבַא זַא ,טרעהעג טָאה ןּוז סלּואָש ןּואי יד
 ! ץנַאג ןּוא ,ןרָאװעג ףַאלש ןענייז טנעה ענייז ןּוא ,ןֹורבָח ןיא

 : .ןרָאװעג ןקָארשרעד ןענייז לארׂשי
 , ;תונחמ ןּופ טײלטּפױה ײװצ טַאהעג טָאה ןּוז סלּואָש ןּוא*

 | ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,הָנֲעַּב ןעװעג זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד
 , ןּופ רעדניק יד ןּופ ,רעתֹורַאּב םעד ןֹומַר ןּופ ןיז ,בָכֵר ןטײװצ
 יד ןּואי ;ןימינּב ּוצ טנכערעג טרעוו תֹורַאֹּב ךיוא םורָאװ ;ןימינּב
 ןּבילּבעג ןטרָאד ןענייז ןּוא ,םיִּתִנ ןייק ןפָאלטנַא ןענייז רעתֹורַאּב
 .נָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב רעניֹוװ

 ןעמָאל ַא ןּוז ַא טַאהעג טָאה ןלּואָש ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוהְי ןּוא*
 גנורעה יד ןעװ ,טלַא רָאי ףניפ ןעװעג זיא רע .סיפ יד ףיוא
 / טָאה .לאָעְרוִי ןּופ ןעמּוקעגנָא זיא ןענֶתָנֹוהי ןּוא ןלּואָש ןגעוו
 שינעלײַא ריא ןיא ,זיא :ןפָאלענ זיא ןּוא ןּביוהעגפיוא םַא ןייז םיא
 , ןּוא .ןרָאװעג קידעקניה זיא ןּוא ןלַאפעג רע זיא ,ןפולטנַא ּוצ
 .תֶשֹוביִפמ ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז

 , ןּוא בָכֵר ,רעתֹורַאּב םעד ןֹומִר ןּופ ןיז יד ןעגנַאגעג ןענייז'
 , ןּופ זיוה םּוצ גָאט ןּופ ץיה רעד ןיא ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,הָנֲעַּב
 , ןּוא" .ףָאלשנָאטימ םעד ןפָאלשעג טָאה רע תעּב ,ןתֶשֹוּב-שיא
 ,ץייוו ןּופ רעפיוק יװ זיוה ןיא קינײװעניא ןעננַאגעגנײרַא ןענייז יז
 . רעדּורּב ןייז ןּוא בֶכָר ןּוא ;ךיוּב ןיא ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ןּוא
  ןיא ןײרַא ןענייז יז זַא ןּואי .ןרָאװעג ןענורטנַא ןענייז הָנֲעַּב
 ,רעמַאקּפָאלש ןייז ןיא טעּב ןייז ףיוא ןגעלעג זיא רע ןעוו ,זיוה
 , ןייז ןטינשענּפָא יז ןּבָאה ,טייטעג ןּוא ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ןּוא
 , ןטימ ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,ּפָאק ןייז ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא ;ּפָאק
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 םעד טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא* .טכַאנ עצנַאנ ַא ןיולּפ ןּופ געװ
 טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןֹורבֶח ןייק ןדוד ּוצ ןתֶׁשֹוּב-שיא ןּופ ּפָאק
 לּואָש ןּופ ןּוז םעד תֶׁשֹוּב-שיא ןּופ ּפָאק רעד זיא טָא :ךלמ םּוצ -

 ןקיטנייה טָאה טָאג ןּוא ;ןּבעל ןייד טכּוזעג טָאה סָאװ טנייפ ןייד
 ןייז ןָא ןּוא ןלּואָש ןָא המקנ ַא ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּבעגעג גָאט
 .ןעמָאז

 יד ,ןהָנֲעַּב רעדּורּב ןייז ןּוא ןבֶכֵר טרעפטנעעג דוד טָאה'
 ױזַא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,רעתֹורַאּב םעד ןֹומְר ןּופ ןיז
 ןופ לעז ןײמ טזײלעגסױא טָאה סָאװ טָאג טּבעל סע יװ
 ּוצ ױזַא ,טלייצרעד רימ טָאה סָאװ רעד זַאיי ,הרצ רעדעװטעי
 -הרוׂשּב ַא יװ ןעװעג זיא רע ןּוא ,"טיוט זיא לּואָש ,עז, :ןגָאז
 ּבָאה ןּוא ,ןעמּונעגנָא םיא ךיא ּבָאה ,ןגיוא ענייז ןיא רעגנערּב
 ןּבעג םיא לָאז ךיא סָאװ טָאטשנָא ,גלקיצ ןיא טעגרהעג םיא
 ןּבָאה םיעשר ןשטנעמ זַא ךָאנ יװ טנייה': .טלעג-הרּושּב
 ןייז ףיוא זיוה ןייז ןיא ןשטנעמ ןקידלּושמּוא ןַא טעגרהעג
 ,טנַאה רעייַא ןּופ טּולּב ןייז ןענָאמ טינ דנּוצַא ךיא לָאז ,רעגעלעג
 ?דרע רעד ןּופ ןעמַארּפָא ךייַא ןּוא

 ,טעגרהעג ייז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןעגנּוי יד ןלױפַאּב טָאה דוד ןּואי*
 -פיוא יז ןּוא ,סיפ ערעייז ןּוא טנעה ערעייז טקַאהעגּפָא ןּוא
 ןתֶשֹוּב-שיא ןּופ ּפָאק םעד ןּוא .ןֹורבָח ןיא ךייט םייּב ןעגנַאהעג
 ןיא ןרנבַא ןּופ רבק םעד ןיא ןּבָארנַאּב ןּוא ןעמונעג יז ןּבָאה
 .ןֹורבָח

 ןייק ןדוד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּוא ןך
 ןּוא ןייּב ןייד ,עז :ןגָאז ּוצ יוװַא ,טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןֹורבֶח

 זַא ,ןטכענרעייא ךָאנ ןּוא ןטכענ ךָאנ" .רימ ןענייז שיילפ ןייד -
 סָאװ רעד ןעװעג ּוד טסיִּב ,זדנּוא רעּביא ךלמ ןעװעג זיא לּואָש
 טָאה טָאג ןּוא .לארׂשי טריפעגנײרַא ןּוא טריפעגסורַא טָאה
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 וד ןּוא ,לארׂשי ,קלָאפ ןיימ ןרעטיפ טסלָאז ּוד :טגָאזעג ריד ּוצ
 .לארׂשי רעּביא טשריפ ַא ןייז טסלָאז

 ךלמ םּוצ ןעמוקעג ןענייז לארׂשי ןּופ עטסטלע עלַא ןּואי
 ןיא דנּוּב ַא ןסָאלשעג ייז טָאה דוד ךלמ רעד ןּוא ,ןֹורבֶח ןייק
 ךלמ ַא רַאפ ןדוד טּבלַאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג רַאפ ןֹורבֶח
 .לארׂשי רעּביא

 ןרָאװעג זיא רע ןעװ ןעװעג טלַא דוד זיא רָאי קיסיירד+
 רע טָאה ןֹורבֶח ןיא" .טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצרעפ ;ךלמ
 ןיא ןּוא ,םישדח סקעז ןּוא רָאי ןּביז הדּוהי רעּביא טגיניקענ
 ץנַאג רעּביא רָאי קיסיירד ןּוא יירד טגיניקעג רע טָאה םִיַלָׁשּורי
 .הדּוהי ןּוא לארׂשי

 םִיַלָׁשּורי ןייק ןשטנעמ ענייז טימ ןעגנַאגעג זיא ךלמ רעד ןּוא
 טנָאזעג יז ןּבָאה .דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב םעד ,יסּובי םעד ףיוא
 טסעװ ןדייס ןעמּוק טינ רעהַא טסעװ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד ּוצ
 ןעק דוד :ןנָאז ּוצ ױזַא ;עקידעקניה יד ןּוא עדנילּב יד ןָאטּפָא
 גנוטסעפ יד ןעננּוװצַאּב טָאה דוד רעּבָאי .ןעמוק טינ רעהַא
 ןיא טגָאזעג טָאה דוד ןּוא* .טָאטש-סדוד זיא סָאד ,ןֹויצ ןּופ
 טעװ ןּוא ,יסּובי םעד ןגָאלש טעװ סע רָאנ רעװ :גָאט םענעי
 ןּוא עקידעקניה יד (ןָאטּפָאו ןּוא ,עניררעסַאװ רעד ּוצ ןעמּוקּוצ
 :ןעמ טגָאז םּורד.....לעז סדוד ןּופ עטסַאהרַאפ יד ,עדנילּב יד
 ןיא ןײרַא טינ ןעק עמ ;ָאד זיא רעקידעקניה ַא ןּוא רעדנילּב ַא
 .זיוה

 טָאה רע ןּוא ,גנוטסעפ רעד ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה דוד ןּוא
 ןּופ םּורַא דנור טיוּברַאפ טָאה דוד ןּוא ;טָאטש-סדוד ןפּורעג יז
 ,רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא דוד ןּואי* .ּוצ קינײװעניא ןּוא אֹולְמ
 .םיא טימ ןעװעג זיא תֹואְבצ ןּופ טָאג רעד הוהי ןּוא

 ּוצ םיחּולש טקישעג טָאה רֹוצ ןּופ ךלמ רעד םָריח ןּואיי
 "ניטש ןּוא סרעטסנײמצלָאה ןּוא ץלָאהרעדעצ טימ ןדוד
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 קי עט על עי טי טא עא פשט עו סיר טענער טעקע אט א

 דוד ןּואי* .ןדוד רַאפ זיוה ַא טיוּבעג ןּבָאה יז ןּוא ,סרעטסניימ
 ךלמ ַא רַאפ טקיטסעּפַאּב םיא טָאה טָאג זַא טסּוװעג טָאה
 ןגעוו ןּופ הכולמ ןייז ןּביוהרעד טָאה רע זַא ןּוא ,לארׂשי רעּביא
 .לארׂשי קלָאפ ןייז

 ןופ רעּבײװ ןּוא רעּבײװסּפעק ךָאנ ןעמונעג טָאה דוד ןּואי*
 ןרָאּבעג ןענייז ןדוד יּב ןּוא ,ןֹורבָח ןּופ ןעמוק ןייז ךָאנ םִיַלָשּורי
 ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא* .רעטכעט ןּוא ןיז ךָאנ ןרָאװענ
 ןוא ,ַעּומַש :םִיַלָשּורי ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ יד
 ןּוא ,גָפָנ ןּוא ,ַעּושילֶא ןּוא ,רָחבִי ןּוא* ;המלש ןּוא ,ןָתָנ ןּוא ,בֶבֹוׁש
 .טְלָפילֶא ןּוא ,עֶדָילָא ןוא ,עָמָשילֶא ןּואי* ;ַעיִפְי

 טּבלַאזעג טָאה עמ וַא טרעהענ ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּואי
 ןענייז םיּתשִלּפ עלַא ןּוא ,לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןדוד
 רע ןּוא ,טרעהרעד דוד טָאה .ןדוד ןכוז ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא
 .גנוטסעפ רעד ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה
 טײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּואיי = .
 .םיאָּפר לָאט ןיא

 -פיורַא ךיא לָאז :ןגָאז וצ ױזַא ,טָאג ייּב טגערפעג דוד טָאה
 טָאה ?טנַאה ןיימ ןיא ןּבעג יז ּוטסעװ ?םיּתשִלּפ יד ןגעקַא ןַיג
 יד ןּבעג ךיא לעװ ןּבעג םורָאװ ,ףױרַא ייג :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאג
 .טנַאה ןייד ןיא םיִּתשִלּפ -

 יז טָאה דוד ןּוא ,םיצָךּפ-לַעַּב ןיא ןעמּוקעג דוד יא?
 ןכָארּבעגכרּוד טָאה טָאג :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןגָאלשעג ןטרָאד

 םּורד .רעסַאװ ןּופ ךָארּבכרּוד ַא יו ױזַא ,רימ רַאפ טנייפ עניימ -
 .יםיצָרּפ-לַעַּב טרָא םענעי ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג ןעמ טָאה

 ,רעדליּבנצעג ערעיז טוָאלעגרעּביא ןטרָאד ןּבָאה יז ןּואי
 .ןגָארטעגקעװַא יז ןּבָאה ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא

 ןּוא ,ןעמּוקעגפיורַא לָאמ ַא רעדיװ ןענַיז םיּתשִלּפ יד ןּואיי
 .ןכָארּבכרּוד ןּופ טרָאא
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 טגערפעג דוד טָאה* .םִיאָפר לָאט ןיא טײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה
 ךיז יירד ;ןײגפױרַא טינ טסלָאז :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טָאג ייּב
 יד ןגעקַא ןּופ יז ףיוא ןעמוק טסלָאז ןּוא ,ייז רעטניה סיוא
 שיורעג ַא טסרעה ּוד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .רעמיוּברעּבלױמ
 לָאמסנעד ,רעמיוּברעּבלױמ יד ןּופ ןציּפש יד ןיא טירט ןּופ
 ריד ןעגנַאגעגסױרַא טָאג זיא לָאמסנעד םורָאװ ,ןלייַא ּוטסלָאז
 .םיּתשִלּפ יד ןּופ רעגַאל םעד ןיא ןגָאלש ּוצ ,סיורַאפ

 ,ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ ױזַא-ןָאטעג ױזַא טָאה דוד ןּוא**
 ןייק טסמוק ּוד ויּב עַבְנ ןּופ םיּתשִלּפ יד ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא
 .רֶוָג

 ןיא ענעּבילקעג עלַא טלמַאזעגנייַא רעדיװ טָאה דוד ןּואי
 ןענַאטשעגפיוא זיא דוד ןּוא* .ןַאמ טנזיוט קיסיירד ,לארׂשי

 ייֵלֲעַּב ןּופ םיא טימ סָאװ קלָאפ ןצנַאג םעד טימ ןעננַאגעג זיא ןּוא
 סָאװ ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןטרָאד ןּופ ןעגנערּבוצפרַא ,הדּוהי
 ןּופ טָאג ןּופ ןעמָאנ רעד-ןעמָאנ רעד ןפורעג טרעװ םיא ףיוא
 -פורַא ןּבָאה יז ןּוא* .םיבּורּכ יד ףיוא טציז סָאװ תֹואָבצ
 םיא ןּבָאה ןּוא ,ןגָאװ םעיינ ַא ףיוא טָאג ןּופ ןורָא םעד טניײלעג
 הָזּוע ןּוא .הָעֹבִנ ןיא סָאװ זיוה סבֶדֶניבַא ןּופ ןעמּונעגקעװַא
 .ןגָאװ םעיינ םעד טריפעג ןּבָאה ןבֶדֶניבַא ןּופ ןיז יד ֹויחַא ןּוא
 סָאװ זיוה סבֶדְניבַא ןּופ ןעמּונענקעװַא םיא ןּבָאה יז זַא ןּוא*
 סיורַאפ ןעגנַאגעג ֹויחַא זיא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד טימ ,הָעֹבִג ןיא
 ןּבָאה לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא דוד ןּוא* .ןורָא ןרַאפ
 -נסערּפיצ ּופ רֶמְזייַלּכנ ײלרעלַא ףיוא טָאג רַאפ טליּפשעג
 ןּוא ,ןקיוּפ ףיוא ןּוא ,ןרַאטינ ףיוא ןּוא ,ןפרַאה ףיוא ןּוא ,ץלָאה
 .ןעלּבמיצ ףיוא ןּוא ,ךַאלרעּפעלק ףיוא

 הָזּוע טָאה ,ןֹוכָנ ןּופ רעייש ןויּב ןעמוקעג ןענייז יז יװ ןּוא"
 םיא טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םּוצ טנַאה ןייז טקערטשענסוא
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 טָאהי' .טקּורעגּפָארַא םיא ןּבָאה רעדניר יד םורָאװ ,ןעמּונעגנָא
 םיא טָאה טָא ןּוא ,ןהָוּוע ףיוא טמירגעג טָאנ ןּופ ןרָאצ רעד
 ןטרָאד ויא רע ןּוא .עורַאפ םעד רַאפ ןגָאלשעג ןטרָאד
 .טָאג ןּופ ןורָא םעד ןּבעל ןּברָאטשעג

 טכַארּבעג טָאה טָאג סָאװרַאפ טרענרעעג טָאה ןדוד ןּוא
 יהָוּועיעְרִּפ טרָא םענעי טפּור עמ ןּוא .ןהָווע ףיוא ךָארּב ַא
 טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה דוד ןּוא .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב
 טָאג ןּופ ןורָא רעד לָאז ױזַא יו :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,גָאט םענעי
 ?רימ ּוצ ןעמּוק

 טָאג ןּופ ןורָא םעד ןרעקּפָא טלָאװעג טינ טָאה דוד ןּואי"
 םעד ּוצ טריפעגּפָא םיא טָאה דוד ןּוא ,טָאטש-סדוד ןיא ךיז ּוצ !

 זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד ןּוא** .תַנ ןּופ ןעמֹודָא-דַבֹוע ןּופ זיוה
 ןּוא .םישדח ירד תַג ןּופ ןעמֹודָא-דִבֹוע ןּופ זיוה ןיא ןּבילּבעג
 .זיוה ץנַאנ ןייז ןּוא ןעמֹודָא-דַבֹוע טשטנעּבעג טָאה טָאג

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדוד ךלמ םעד ןרָאװעג טליײצרעד זיאי*
 סָאװ ץלַא ןּוא ןעמֹודָא-דַבֹוע ןּופ זיוה סָאד טשטנעּבעג טָאה טָאג
 דוד זיא .טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגעװ ןּופ ,םיא ּוצ טרעהעג
 ןּופ טָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 זיא סע ןּוא* .החמׂש ַא טימ ,טָאטש-סדוד ןיא זיוה סמֹודָא-דַבֹוע
 ןעננַאגעגּפָא ןענייז טָאג ןּופ ןורָא םעד ןּופ סרעגערט יד יװ ,ןעװעג
 טּפָאטשעג ַא ןּוא סקָא ןַא טכַאלשעג רע טָאה יװַא ,טירט סקעז
 ןּוא ;טָאג רַאפ חֹוּכ ןצנַאג ןטימ טצנַאטעג טָאה דוד ןּואי* .דניר
 ןּוא דוד ןּוא* .דֹופַא םענענייל ַא ןיא טרּוגעגנָא ןעוועג זיא דוד
 ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא ןּבָאה לארׂשי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד
 .רפֹוש ןּופ לוק ַא טימ ןּוא גנּולַאש טימ טָאג ןּופ

 ןעמּוקעג זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 -סױרַא ןלּואש ןּופ רעטכָאט יד לכימ טָאה ױזַא ,טָאטש-סדוד ןיא

 .ןהויע ןופ ךָארּב רעד ײ
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 ןצנַאט ןדוד ךלמ םעד ןעזעג טָאה ןּוא ,רעטצנעפ ןכרּוד טקוקעג
 ריא ןיא טכַארַאפ םיא טָאה יז ןּוא ,טָאנ רַאפ ןעננירּפש ןּוא
 .ןצרַאה

 ןּבָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּואיי
 דוד סָאװ טלעצעג םעד ןיא ,טרָא ןייז ףיוא טלעטשעגקעװַא םיא
 טכַארּבעגפיוא טָאה דוד ןּוא .טלעטשעגפיוא םיא רַאפ טָאה
 טָאה דוד זַא ןּוא= .טָאג רַאפ רעפּפָאדירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 ,רעפּפָאדירפ יד ןּוא רעפּפָאדנַארּב יד ןעגנערּבפיוא טקידנעעג
 ןופ טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןיא קלָאפ סָאד טשטנעּבעג רע טָאה
 םעד ,קלָאפ ןצנַאג םעד טלייטעגסיוא טָאה רע ןּוא* .תֹואָבצ
 הלח ַא ןכַאלטיא ,יורפ ַא זיּב ןַאמ ַא ןּופ ,לארׂשי ןּופ ןֹומה ןצנַאנ
 עצנַאג סָאד ןּוא .ןכּוקעקניזָאר ַא ןּוא ,שיילפ קלח ַא ןּוא ,טיורּב
 .זיוה ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןעגנַאגעג זיא קלָאפ

 .טניזעגזיוה ןייז ןשטנעּב ּוצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה דוד ןּוא"
 ,ןגעקטנַא ןדוד ןעגנַאגעגסױרַא ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד לכימ זיא
 ןָאטעגנָא טנייה ךיז טאה דובּכ ַא רַאפ סָאװ :טנָאזעג טָאה ןּוא
 רַאפ טקעדעוּפָא טנייה ךיז טָאה רע ןעוו ,לארׂשי ןּופ ךלמ רעד
 טקעד ןקעדּפָא יװ ױזַא ,טכענק ענייז ןּופ ןטסניד יד ןּופ ןגױא יד
 וצ טנָאזעג דוד טָאה** !עקיטרעװטשינ יד ןּופ רענייא ּפָא ךיז
 ןייד רעדייא ךימ טלײװרעדסױא טָאה סָאװ טָאג רַאפ :ןעלכימ
 ַא רַאפ ןלעּפַאּב ּוצ ךימ ,זיוה ץנַאג ןייד רעדייא ןּוא רעטָאפ
 טָאג רַאפ--לארׂשי רעּביא ,טָאנ ןּופ קלָאפ םעד רעּביא טשריפ
 ךָאנ ךיז לעװ ךיא ןּואי .ןכַאמ ךַאלײרפ ךימ ךיא לעװ
 .ןגיוא עניימ ןיא לפש ןייז לעװ ןּוא ,סָאד יװ ןטלַאה רענעלק
 .דובּכ ןָא ךיז ךיא ּוט יז טימ ,טסנָאז ּוד סָאװ ןטסניד יד טימ ןּוא

 טַאהעג טינ טָאה יז ,ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד לכימ ןּואי
 .טיוט ריא ןּופ גָאט םעד ויּב דניק ןייק
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 ןייז ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ךלמ רעד זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ענייז עלַא ןּופ םּורַא דנּור טּורַאּב םיא טָאה טָאג ןּוא ,זיוה

 ךיא ,רָאנ עז :איבנ םעד ןֶתָנ ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה; ,טניײּפ
 ןיא טניֹוװ טָאג ןּופ ןורָא רעד ןּוא ,ןרעדעצ ןּופ זיוה ַא ןיא ןיֹוװ
 ןייד ןיא סָאװ ץלַא :ךלמ םּוצ טגָאזעג ןֶתָנ טָאה* .ןעננַאהרָאפ
 .ריד טימ זיא טָאג םורָאװ ,ּוט יג ןצרַאה

 ןופ טרָאװ סָאד ויא ,טכַאנ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא
 ןיימ ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא יי? ;ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןענֶתָנ ּוצ ןעװעג טָאג
 רימ ןעד ּוד טסליװ :טגָאזעג טָאג טָאה יױװַא :ןדוד ּוצ ,טכענק
 טניֹוװעג טינ ּבָאה ךיא זַא" ?רימ רַאפ ןעניֹוװ םּוצ זיוה ַא ןעיוּב
 יד טכַארּבעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופ זיוה ַא ןיא
 ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןּוא םִיַרְצִמ ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק
 .ןּכשִמ ַא ןיא ןּוא טלעצעג ַא ןיא ןייגמוא געלפ ךיא טרעיינ

 ןופ רעדניק עלַא ןשיװצ ןעגנַאגעגמוא ןיּב ךיא ּוװ םּוטעמּואז |
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 יד ןּופ םענייא טימ טדערעג טרָאװ ַא ךיא ּבָאה יצ ,לארׂשי
 ןיימ ןרעטיפ ּוצ ןלױפַאּב ּבָאה ךיא סָאװ ,לארׂשי ןּופ םיטבש
 טיוּבעג טינ רימ ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי קלָאפ
 ןיימ ּוצ ןגָאז יױװַא ּוטסלָאז ,דנּוצַא ןּוא* ?ןרעדעצ ןופ זיוה ַא
 ּבָאה ךיא :תֹואָבצ ןּופ טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא :ןדוד ּוצ ,טכענק
 ּוצ ,ףָאש יד רעטניה ןּופ ,ץַאלּפרעטיפ םעד ןּופ ןעמּונעג ךיד
 ךיא ןּוא" .לארׂשי רעּביא ,קלָאפ ןיימ רעּביא טשריפ ַא ןייז
 ךיא ןּוא ,ןעגנַאזעג טסיּב ּוד ּוװ םּוטעמּוא ריד טימ ןעװעג ןיּב
 לעװ ךיא ןּוא ;ריד רַאפ ןּופ טנייפ ענייד עלַא ןטינשרַאפ ּבָאה

 עטסערג יד ןּופ ןעמָאנ רעד יװ ױזַא ,ןעמָאנ ןסיורג ַא ןכַאמ ריד -
 ןיימ רַאפ טרָא ןַא ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא" .דרע רעד ףיוא סָאװ -
 ןעור לָאז רע ,ןצנַאלפניַא םיא לעװ ןּוא ,לארׂשי רַאְּפ ,קלָאפ .
 ןלָאז רעכערּברַאפ ןּוא ;ןרעטיצ טינ רעמ ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא -

 ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופיי ,טשרעּוצ יו ױזַא ןקיניײּפ טינ רעמ םִיא
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 לעװ ךיא ןּוא ;לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא םיטפֹוש ןלױּפַאּב ּבָאה
 זַא ,ןָא ריד טגָאז טָאג ןּוא .טנייפ ענייד עלַא ןּופ ןעּורַאּב ךיד
 טליפרעד ןלעװ געט ענייד זַא* .זיוה ַא ןכַאמ ריד טעװ טָאג
 "פיוא ךיא לעװ ,ןרעטלע ענייד טימ ןגייל ךיז טסעוו ןּוא ,ןרעוו
 ענייד ןּופ ןײגסױרַא טעװ סָאװ םעד ,ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד ןלעטש
 טעװ רע* .הכולמ ןייז ןקיטסעּפַאּב לעװ ךיא ןּוא ,דיײװעגניא
 םעד ןקיטסעפַאּב לעװ ךיא ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ זיוה ַא ןעיוּב
 ןייז םיא לעװ ךיא*+ .קיּביא ףיוא זיּב הכּולמ ןייז ןּופ ןָארט
 רע ןעוו זַא ,ןּוז ַא רַאפ ןייז רימ טעװ רע ןּוא ,רעטָאפ ַא רַאפ
 ,ןשטנעמ ןּופ טּור רעד טימ ןפָארטש םיא ךיא לעװ ,טכערּברַאפ
 טעװ דסח ןיימ רעּבָא* .רעדניקנשטנעמ ןּופ ןנָאלּפ יד טימ ןּוא
 ,ןלּואָש ןּופ ןָאטענּפָא ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,םיא ןּופ ןָאטּפָא טינ ךיז
 ןּוא זיוה ןייד ןּוא* .ריד רַאפ ןּופ ןָאטענּפָא ּבָאה ךיא ןעמעוו
 ןָארט ןייד ;ריד רַאּפ רעכיז ןייז קיּבייא זיּב ןלעװ הכולמ ןייד
 .קיּבייא ויּב טסעפ ןייז טעװ

 עקיזָאדיד יװ יױװַא ןּוא ,רעטרעוװ עקיזָאדיד עלַא יװ יױזַאי
 .ןדוד ּוצ טדערעג ןֶתָנ טָאה ױזַא ,גנואעז עצנַאג

 טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג ויא דוד ךלמ רעד ןּוא;*
 ןוא ,רַאה ּוד טָאג ,ךיא ןיּב רעװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ
 ?רעהַא ויּב טכַארּבעג ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,זיוה ןיימ זיא רעװ
 ּוד טָאג ,ןגיוא ענייד ןיא ןיילק ןעװעג ךָאנ זיא סָאד ןּוא"
 ףיוא זיֹוה סטכענק ןייד ןגעװ טדערעג ךיוא טסָאה ּוד ןּוא ,רַאה
 ,טייל ַא טימ רעגייטש רעד רָאנ יא סָאד סָאװ ,ןיהַא רעטיײו
 ּוד ?ריד ּוצ ןדער דוד לָאז ךָאנ רעמ סָאװ ןּוא" .רַאה ּוד טָאנ
 ,טרָאװ ןייד ןגעו ןּופ .רַאה ּוד טָאג ,טכענק ןייד ךָאד טסנעק
 טכענק ןייד ןסיװ ןזָאל ּוצ ,ןָאטעג ּוטסָאה ,ןצרַאה ןייד טול ןּוא
 ּוד הוהי ,סיורג ּוטסיּב רעּבירעד" .הלּודג עצנַאג עקיזָאדיד
 טול ,ריד ץּוחַא טָאג ןייק ָאטינ ןּוא ,ּוד יװ ַאזַא ָאטינ םורָאװ ,טָאג
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 ןּוא= .ןרעױא ערעזדנוא טימ טרעהעג ןּבָאה רימ סָאװ ץלַא
 קלָאפ ןייד יװ ױזַא זיא דרע רעד ףיוא המּוא עקיצניא רעסָאװ
 ןּוא ,קלָאפ םּוצ ךיז ןויילסיוא ןעגנַאגעג זיא טָאג סָאװ ,לארׂשי
 ןּוא ,'סיורג-ןגעװטרעיײַא ןּופ-ךָאט ּוצ ןּוא ,ןעמָאנ ַא ןכַאמ ּוצ ךיז
 רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ ּוצֵנ ,דנַאל ןייד רַאפ ,ןכַאז עקיטכרָאפ
 תומּוא ,םִיַרצִמ ןּופ טזיילעגסױא ריד טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ ןייד
 ןייד טקיטסעּפַאּב ריד טסָאה ּוד ןּוא* ?רעטעג ערעיײז טימ
 טסיּב ,הוהי ,ּוד ןּוא ,קיּבײא ףיוא קלָאפ םּוצ ריד לארׂשי קלָאפ
 טרָאװ סָאד ,רַאה ּוד טָאג ,דנּוצַא ןּוא* טָאג םּוצ יז ןרָאװעג
 יז ,זיוה ןייז ןגעו ןּוא טכענק ןייד ןגעװ טדערעג טסָאה ּוד סָאװ
 ןּוא* .טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ּוט ןּוא ,קיּבײא ףיוא םייקמ
 הוהי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קיּביײא ויּב ןעמָאנ ןייד ןרעװ טסיײירגעג לָאז
 ןייד ןּופ זיוה סָאד ןּוא ;לארׂשי רעּביא טָאג רעד זיא תֹואָבצ ןּופ
 ןּופ הוהי ,ּוד םורָאװ* .ריד רַאפ טסעפ ןייז לָאז ןדוד טכענק
 םעד טקעלּפטנַא טסָאה ,לארׂשי רעּביא טָאג רעד ,תֹואָבצ
 ;זיוה ַא ןעיוּב ריד לעװ ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טכענק ןייד ןּופ רעוא
 ּוצ ןייז וצ ללּפתמ ץרַאה ךיז ייּב ןענּופעג טכענק ןייד טָאה םּורד
 ,טָאג טסיּב ּוד ,טָאג הוהי ,דנּוצַא ןּוא* .הליפּת עקיזָאדיד ריד
 ןייד טגָאזעגּוצ טסָאה ּוד ןּוא ,תמא ןייז ןזומ רעטרעװ ענייד ןּוא
 שטנעּב ןּוא ,דנּוצַא קיליװַאּב םּורד* ;סטּוג עקיזָאדסָאד טכענק
 םורָאװ ,ריד רַאפ קיּביײא ףיוא ןייז ּוצ טכענק ןייד ןּופ זיוה סָאד
 סָאד לָאז הכרּב ןייד ןּופ ןּוא ;טדערעג טסָאה רַאה רעד טָאג ּוד
 .קיּביײא ףיוא ןרעװ טשטנעּבעג טכענק ןייד ןּופ זיוה

 יד ןנָאלשעג דוד טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא ןד
 דוד ןּוא ,קינעטרעטנוא טכַאמעג יז טָאה ןּוא ,םיּתשִלּפ

 .םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ הָמַא-גָתֶמ ןעמּונעגּוצ טָאה
 טימ ןטסָאמעג יז טָאה ןּוא ,בָאֹומ ןגָאלשעג טָאה רע ןּואי
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 טָאה רע ןּוא ;דרע רעד ףיוא קידנגײלסױא יז ,רּונש ַא
 ןוָאל ּוצ רּונש עלּופ ןייא ןּוא ,ןטייט ּוצ ןרונש ײװצ ןטסָאמענּפָא
 ןעגנערּב סָאװ טכענק ןדוד ּוצ ןרָאװעג זיא בָאֹומ ןּוא .ןּבעל
 .ּבָאגּפָא

 םעד ,ןבֹוחר ןּופ ןּוז םעד רֶזֲעדַדַה ןגָאלשעג טָאה דוד ןּוא*
 -רעּביױא ןייז ןגירקקירּוצ ןעגנַאגעג זיא רע תעּב ,הָבֹוצ ןּופ ךלמ
 םיא ןּופ ןעגנּוװצַאּב טָאה דוד ןּוא* .תֶרּפ ךייט םייּב טנַאה
 -סּופ טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ,רעטיײר טרעדנוה ןּביז ןּוא טנזיוט
 -רעּביא רָאנ ,ןענַאּפשעג עלַא טמיילעג טָאה דוד ןּוא ;רעײג
 .ןַאּפשעג טרעדנּוה יז ןּופ טזָאלעג

 ךלמ םעד רֶזֲעֹדַדַה ןפלעה ןעמּוקעג קֶׂשֶמַד ןּופ םָרַא זיאי
 קיצנַאװצ ןּוא ײװצ םֶרַא ןּופ ןגָאלשעג טָאה דוד ןּוא ,הָבֹוצ ןּופ
 ,קֶׂשָמַד ןּופ םֶרַא ןיא ןכַאװ טלעטשעג טָאה דוד ןּוא" .ןַאמ טנזיוט
 / .ּבָאגּפָא ןעגנערּב סָאװ טכענק ןדוד ּוצ ןרָאװעג זיא םָרַא ןּוא

 / .ןעננַאגעג זיא רע ּוװ םּוטעמּוא ןדוד ןפלָאהעג טָאה טָאג.ןּוא
 / ןענייז סָאװ ןדליש ענרעדליג יד ןעמּונעג טָאה דוד ןּואי

 / ןייק טכַארּבעג יז טָאה רע ןּוא ,טכענק סרְזֶעדַדַה ףיוא ןעװעג
 / טָאה ,טעטש סרֶזֶעדַדַה ,יַתֹורַּב ןּופ ןּוא חַטֶּב ןּופ ןּוא" .םִיַלָשּורי
 | .ליפ רעייז רעּפּוק ןעמּונעגּוצ דוד ךלמ רעד

 { טָאה דוד וַא טרעהעג טָאה תֶמַח ןּופ ךלמ רעד יִצֹוּת ןּואי
 / טקישעג טָאה יִעֹוּת ןּואי' ,ןרֶזֶעדַדַה ןּופ ליח ןצנַאנ םעד ןגָאלשעג
 / םיא ןּוא דירפ ףיוא ןגערפ ּוצ םיא ,דוד ךלמ םּוצ ןעמֶרֹוי ןּוז ןייז
 . ,ןרֶזָעדַדַה טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע סָאװרַאפ ,ןשטניוװּוצנָא
 / טימ תומחלמ טַאהעג טָאה רֲֶעדַדַה םורָאװ ,ןגָאלשעג םיא ןּוא
 ןּוא םילּכ ענרעּבליז ךיז טימ טכַארּבעג טָאה רע ןּוא ;ןיִעֹוּת
 ךלמ רעד טָאה ךיוא ייז** .םילּכ ענרעּפּוק ןּוא םילּכ ענרעדליג
 | רעסָאװ דלָאנ םעד ןּוא רעּבליז םעד טימ ,טָאגּוצ טקיליײהעג דוד
 / :ןעננּוװצַאּב טָאה רע סָאװ רעקלעפ עלַא ןּופ טקילײהעג טָאה
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 יד ןּופ ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ,בָאֹומ ןּופ ןּוא ,םֶרַא ןּופ*
 םעד רֶזָעדַדַה ןּופ ּביור םעד ןּופ ןּוא ,קֵלָמַע ןּופ ןּוא ,םיּתשלּפ
 .הָבֹוצ ןּופ ךלמ םעד ,ןבֹוחר ןּופ ןּוז

 "מוא ךיז טָאה רע ןעוו ,םש ַא טכַאמעג ךיז טָאה דוד ןּוא;*
 .ןַאמ טנויוט ןצכַא--ץלַאז ןּופ לָאט ןיא םֶרַא ןגָאלש ןּופ טרעקעג -

 טָאה םֹודֶא ץנַאנ ןיא ;םֹודֶא ןיא ןכַאװ טלעטשעג טָאה רע ןּואי
 ּוצ טכענק ןרָאװעג זיא םֹודֶא ץנַאג ןּוא .ןכַאװ טלעטשעג רע
 .ןדוד

 .ןעגנַאנעג זיא רע ּוװ םּוטעמּוא ןדוד ןפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא
 טָאה דוד ןּוא .לארׂשי ץנַאג רעּביא טגיניקעג טָאה דוד ןּואי*
 .קלָאפ ןצנַאנ ןייז ּוצ טייקיטכערעג ןּוא טכער ןָאטעג

 ;ליח ןרעּביא ןעוועג זיא ןהָױרצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי ןּואי
 ןואי ;רענָאמרעד רעד .,ןדּוליחַא ןּופ ןּוז רעד טְפָׁשֹוהי ןּוא
 ,ןרָתָיבֶא ןּופ ןּוז רעד ךֵלְמיחַא ןּוא ,ןבּוטיחַא ןּופ ןּוז רעד קֹודָצ
 ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןּוא= ;רעּבײרש רעד ,הָיְרׂש ןּוא ;םינהֹּכ
 ןדוד ןּופ ןיז יד ןּוא ;םיתִלּפ יד ןּוא םיתָרּכ יד רעּביא ,ןעֶדִיֹוהי
 .טיילרעּבױא ןעװעג ןענייז

 ןּבילּבעג זיא סָאװ ָאד רעװ ךָאנ זיא :טנָאזעג טָאה דוד ןוא
 ןּופ דסח םיא טימ ןָאט ןענעק לָאז ךיא זַא ,זיוה סלּואָש ןּופ

 ?ןגעו סנֶתָנֹוהְי
 זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ טכענק ַא זיוה סלּואָש ןּופ ןעװעג זיא:

 טָאה ךלמ רעד ןּוא ,ןדוד ּוצ ןפורעג םיא ןעמ טָאה ;ָאביצ ןעוװעג
 !טכענק ןייד :טנָאזעג רע טָאה ?ָאביצ ּוד טסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ
 סלּואָש ןּופ רעצימע רעמ ָאטינ זיא :טגָאזעג ךלמ רעד טָאהי
 ָאביצ טָאה ?דסח סטָאז ַא םיא טימ ןָאט ןענעק לָאז ךיא זַא ,זיוה
 רעמָאל ַא ,ןענְתָנֹוהי ןּופ ןּוז ַא ךָאנ ןַארַאפ :ךלמ םּוצ טגָאזעג
 ?רע זיא ּוװַא :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה* .סיפ יד ףיוא
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 םעד ריִכָמ ןּופ זיוה ןיא זיא רע ,עז :ךלמ םּוצ טנָאזעג ָאביצ טָאה
 ןּוא ,טקישעג דוד ךלמ רעד טָאה' .רֶבדיֹול ןיא ןלָאימַע ןּופ ןּוז
 ןלֵאימַע ןּופ ןּוז םעד ןריכָמ ןּופ זיוה םעד ןּופ ןעמּונענּוצ םיא טָאה
 ןופ ןּוז םעד ןֶתְנֹוהי ןּופ ןּוז רעד תֶׁשֹוביִפמ ןּוא* .רֶבד-ֹול ןּופ
 ,םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןּוא ,ןדוד ּוצ ןעמּוקעג זיא ןלּואָש
 רע טָאה !תֶׁשֹוביפמ :טגָאזעג דוד טָאה .טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא
 טסלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ דוד טָאהי .טכענק ןייד זיא ָאד :טגָאזעג
 ןּופ דסח ריד טימ ןָאט ךיא לעװ ןָאט םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ
 סָאד ןרעקמוא ריד לעװ ךיא ןּוא ,ןגעװ סנֶתָנֹוהי רעטָאפ ןייד
 טיורּב ןסע טסעוו ּוד ןּוא ,ןלּואָש רעטָאפ ןייד ןּופ דלעפ עצנַאג
 :טגָאזעג טָאה ןּוא טקּוּבעג ךיז רע טָאה* .דימּת שיט ןיימ ייּב
 ןטיוט ַאזַא ףיוא ןקּוקמּוא ךיז טסלָאז ּוד זַא ,טכענק ןייד זיא סָאװ
 ?ךיא יװ טנּוה

 טָאה ןּוא ,רעניד סלּואָש ,ןָאביצ ןפּורעג טָאה ךלמ רעד ןּוא
 ןייז ּוצ ןּוא ןלּואָש ּוצ טרעהעג טָאה סָאװ ץלַא :טגָאזעג םיא ּוצ
 ןואי* .רַאה ןייד ןּופ ןּוז םעד ּוצ ןּבעגענּפָא ךיא ּבָאה ,זיוה ןצנַאג
 ענייד ןּוא ,ןיז ענייד ןּוא ּוד ,דרע יד םיא רַאפ ןטעּברַאַאּב טסעו
 ןייז טעװ סע ןּוא ,האּובּת יד ןעגנערּבנײרַא טסעוו ןּוא ,טכענק
 סרַאה ןייד תֶׁשֹוביִפמ ןּוא ;ןסע םּוצ טיױרּב ןּוז סרַאה ןייד רַאפ
 טַאהעג טָאה ָאביצ ןּוא--.דימּת שיט ןיימ ייּב טיורּב ןסע טעװ ןּוז
 :ךלמ םּוצ טגָאזעג ָאביצ טָאהיי-.טכענק קיצנַאװצ ןּוא ןיז ןצפּופ
 ,טכענק ןייז טלעפַאּב ךלמ רעד רַאה ןיימ סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 יב ךיוא טסע רע--תָשֹוביפמ ןּוא .ןָאט טכענק ןייד טעװ יװזַא
 .ןיז סכלמ םעד ןּופ רענייא יװ ױזַא שיט ןיימ

 ןעמָאנ ןייז סָאװ ןּוז םעניילק ַא טַאהעג טָאה תֶשֹוביִפמ ןואיי
 סָאביצ ןּופ טפַאשרעניֹוװַאּב עצנַאנ יד ןּוא .ָאכימ ןעוועג זיא
 זיא תֶׁשֹוביִפמ ןּוא* .ןתֶשֹוביּפמ ּוצ טכענק ןעוװעג זיא זיוה
 דימּת רע טַאה שיט סכלמ םייּב םורָאװ ,םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג
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 עדייּב ענייז ףיוא רעקידעקניה ַא ןעװעג זיא רע ןּוא .ןסעגעג |
 .סיפ

 ןּופ ךלמ רעד ןּברָאטשעג זיא ,םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּואי י
 ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּונָח ןּוז ןייז ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד

 טײקכַאלטניײרפ ַא ןָאט ךימָאל :טגָאזעג דוד טָאה* .טרָא ןייז
 ַא ןָאטעג טָאה רעטָאפ ןייז יװ ױזַא ,ןשֶחֶנ ןּופ ןּוז םעד ןּונָח טימ
 .רימ טימ טײקכַאלטניירפ

 ןטסיײרט ּוצ םיא טכענק ענייז ךרּוד טקישעג טָאה דוד ןּוא
 דנַאל ןיא ןעמוקעג ןענייז טכענק סדוד ןּוא .רעטָאפ ןייז ךָאנ
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ

 ןּונָח ּוצ טגָאזעג ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ ןרַאה יד ןּבָאה*
 סָאװ ,רעטָאפ ןייד דובּכ ןָאט ליוו דוד זַא ּוטסניימ יצ :רַאה רעייז
 יד ןשרָאּפּוצסױא רָאנ ךָאד ?רעטסיירט ריד ּוצ טקישעג טָאה רע
 דוד טָאה ןרעטשינוצכרוד יז ןּוא ןקּוקוצסױא יז ןּוא .טָאטש
 .ריד ּוצ טכענק ענייז טקישעג

 טלָאנעגּפָא יז טָאה ןּוא טכענק סדוד ןעמונעג ןּונָח טָאהי
 ,טפלעה ןיא רעדיילק ערעייז ןטינשעגּפָא ןּוא ,דרָאּב עּבלַאה ַא
 .טקישענקעװַא יז ןּוא ,סעזעג רעיײז זיּב

 ײז טקישעג טָאה רע ןּוא ,ןדוד טגָאזעגנָא ןעמ טָאהי
 ןוא .טמעשעג רעייז ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יד םורָאװ ,ןגעקטנַא
 דרָאּב רעייַא ויּב ֹוחירי ןיא טציז :ןגָאז טזָאלעג טָאה ךלמ רעד
 .ןרעקמּוא ךיז טעװ ריא ןּוא ,ןסקַאװּפָא טעװ

 -רַאפ ךיז ןּבָאה יז זַא ןעזעג ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּבָאה'
 ןּוא טקישעג ןּבָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא ,ןדוד ייּב טסואימ
 קיצנַאװצ ,ָאבֹוצ ןּופ םָרַא ןּוא ,בֹוחר-תיֵּב ןּופ םָרַא ןעגנּודעג
 ,ןַאמ טנויוט טימ הָכֵעַמ ןּופ ךלמ םעד ןּוא ,רעייגסּופ טנזיוט

 וה עא

 .ןַאמ טנזיוט ףלעװצ ,בֹוט ןּופ רענעמ יד ןּוא
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 םעד ןּוא ןבָאֹוי טקישעג טָאה רע ןּוא ,טרעהרעד דוד טָאהי
 .םירֹוּביג יד ,ליח ןצנַאנ

 ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּואי
 .ןּופ םֶרַא ןּוא ;רעױט ןּופ גנַאגנייַא םייּב המחלמ ַא טכירעגנָא
 .ןענייז ,הָכֲעַמ ןּופ ןּוא בֹוט ןּופ רענעמ יד ןּוא ,בֹוחר ןוא ָאבֹוצ
 רעד זַא ןעזעג טָאה בָאֹוי ןּואי .דלעפ ןיא רעדנּוזַאּב ןעוועג
 ;ןטניה ןּופ ןּוא טנרָאפ ןּופ םיא ןגעק זיא המחלמ רעד ןּופ טנָארפ
 ןוא ,לארׂשי ןּופ ענעּבילקעג עלַא ןּופ ןּבילקענסיוא רע טָאה
 טָאה קלָאּפ עקירעּביא סָאד ןּואי" .םֶרַא ןגעקַא טלעטשעגסיוא
 -סיוא ןּוא ,ןיֵשיבַא רעדּורּב ןייז ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעגעג רע
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןגעקַא טלעטשעג
 ּוצ ןייז רימ ּוטסעװ ,רימ ןּופ רעקרַאטש ןייז טעװ םֶרַא ּביױא
 ןּופ רעקרַאטש ןייז ןלעװ ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ּביוא ןּוא ,ףליה
 ךיז רימָאל ןּוא ,קרַאטש ייז* .ןפלעה ןייג ריד ךיא לעװ ,ריד
 רעזדנוא ןּופ טעטש יד רַאפ ןּוא קלָאפ רעודנּוא רַאפ ,ןקרַאטש
 .ןגיוא ענייז ןיא טּוג זיא סָאװ ןָאט הוהי לָאז ןּוא ;טָאג

 ןּבָאה םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא בָאֹוי ןּואי*
 רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז יז ןּוא ,םָרַא ןגעק המחלמ ףיוא טנענעג
 זיא םֶרַא זַא ןעזעג ןּבָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק יד יװ ןּוא;* .םיא
 ןײרַא ןענייז ןּוא ,ןיֵשיבַא רַאפ ןפָאלטנַא יז ןענייז ױזַא ,ןפָאלטנַא
 ןּופ רעדניק יד ןּופ טרעקעגמּוא ךיז טָאה בָאֹוי ןּוא .טָאטש ןיא
 .םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמּוקעג זיא ןּוא ,ןֹומַע

 רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא רע זַא ןעזעג טָאה םֶרַא ןּוא*
 ןוא* .םענייא ןיא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי
 רענעי ןּופ סָאװ םֶרַא טכַארּבעגסױרַא ןּוא טקישעג טָאה רֶזָעדַדַה
 םעד ךֶבֹוש טימ ,םָליֵח ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ;ךייט טייז
 .סיורַאפ יז ןרֶזֶעדַדַה ןּופ רעריפ-ליח

 טלמַאזעגנייַא טָאה רע ןּוא ,ןדוד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיאיי
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 ןייק ןעמוקעג ןּוא ,ןדרַי םעד רעּבירַא זיא ןּוא ,לארׂשי ץנַאג
 יז ןּוא ,ןדוד ןגעקַא טלעטשעגסיוא ךיז טָאה םֶרַא ןּוא .םָליֵח
 ןפָאלטנַא זיא םֶרַא ןּוא** .םיא טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה
 טרעדנוה ןּביז םֶרַא ןּופ טעגרהעג טָאה דוד ןּוא ,לארׂשי רַאפ
 רעייז ךֶבֹוׁש ןּוא ;רעטיײר טנזיוט קיצרעפ ןּוא ,ןגעװטײר ףיוא
 .ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא רע ןּוא ,ןגָאלשעג רע טָאה רעריפ-ליח

 ןעועג ןּבָאה ,ןרֶזָעדַדַה ןּופ טכענק יד ,םיכלמ עלַא ןּואי*י
 ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז ײז זַא
 םָרַא ןּוא .טנידעג יז ןּבָאה ןּוא ,לארׂשי טימ םולש טכַאמעג
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןפלעה ּוצ רעדיװ טַאהעג ארֹומ טָאה

 טייצ רעד ןיא ,רָאי ןּופ רעקמוא םייּב ןעװעג זיא סע ןּוא* ןאו
 דוד טָאה ,המחלמ ףיוא סױרַא ןעיײג םיכלמ יד סָאװ

 ןּוא ,לארׂשי ץנַאג ןּוא ,םיא טימ טכענק ענייז ןּוא ןבָאֹוי טקישעג
 טרעגעלעג ןּבָאה ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד טסיװרַאפ ןּבָאה יז
 .םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג זיא דוד ןּוא .הֶּבַר ףיוא

 ןענַאטשעגפיוא דוד זיא ,טײצטנװָא ןגעק ןעװעג זיא סע ןּואי
 סכלמ ןּופ ךַאד ןפיוא ןעגנַאגעגמּורַא זיא ןּוא ,רענעלעג ןייז ןּופ
 זיא יורפ יד ןּוא ;ןדָאּב ךיז יורפ ַא ךַאד ןּופ ןעזעג טָאה ןּוא ,זיוה
 .ןעזסיוא ןּופ ןייש רעייז ןעװעג

 ,יורפ רעד ףיוא טנערפענכָאנ ךיז ןּוא טקישעג דוד טָאהי
 ןּופ רעטכָאט יד ,עַבָׁש-תַּב ךָאד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה עמ ןּוא
 טקישעג דוד טָאה* .יּתִח םעד הָיַרּוא ןּופ ּבײװ יד ,ןעמָעילָא
 םיא ּוצ ויא יז ןּוא ,ןעגנערּב טזָאלעג יז טָאה ןּוא ,םיחּולש
 רָאנ ךיז טָאה יז ןּוא ;ריא טימ ןגעלעג זיא רע ןּוא ,ןעמוקעג
 ךיז טָאה יז ןּוא .טייקניירמּוא ריא ןּופ טקינײרעג טַאהעג סָאװ
 .זיוה ריא ןיא טרעקעגמּוא

 טקישעג טָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא יורפ יד ןּוא
 .קידעגָארט ןיּב ךיא :טנָאזעג ןּוא ,ןדוד טלייצרעד ןּוא
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  .יּתִח םעד הָירּוא רימ ּוצ קיש :ןבָאֹוי ּוצ טקישעג דוד טָאה'
 | םיא ּוצ הָיַרּוא זיא' .ןדוד ּוצ ןהָיַרּוא טקישעג טָאה בָאֹוי ןּוא
 ןּופ דירפ םעד ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז טָאה דוד ןּוא ,ןעמּוקעג
 ןּופ גנַאג םעד ףיוא ןּוא ,קלָאפ ןּופ דירפ םעד ףיוא ןּוא ,ןבָאֹוי
 ּפָארַא רעדינ :ןהָיַרּוא ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא* .המחלמ רעד
 .סיפ ענייד שַאװ ןּוא ,זיוה ןייד ּוצ

 זיא םיא ךָאנ ןּוא ,זיוה סכלמ ןּופ ןעננַאנעגסױרַא הָיַרּוא זיא
 .הָיַרּוא רעּבָאא .ךלמ םעד ןּופ קנַאשעגזייּפש ַא ןעגנַאגעגסױרַא
 טכענק עלַא טימ זיוה סכלמ ןּופ גנַאגנייַא םייּב טגײלעג ךיז טָאה
 .זיוה ןייז ּוצ טרעדינענּפָארַא טינ טָאה ןּוא ,רַאה ןייז ןּופ

 טינ טָאה הָיַרּוא :ןגָאז וצ ױזַא ,ןדוד טלייצרעד ןעמ טָאה'"
 :ןהָיַרּוא ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּוא .זיוה ןייז ּוצ טרעדינעגּפָארַא
 טרעדינענּפָארַא טינ ּוטסָאה סָאװרַאפ ,געוו ןּופ ךָאד טסמּוק ּוד
 לארׂשי ןּוא ןורָא רעד :ןדוד ּוצ טגָאזעג הָיְרּוא טָאה;! ?זיוה ןייד ּוצ
 טכענק יד ןּוא בָאֹוי רַאה ןיימ ןּוא ,ךַאלדייּב ןיא ןציז הדּוהי ןּוא
 ןעמּוק לָאז ךיא ןּוא ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןרעגַאל רַאה ןיימ ןּופ
 ?ּבײו ןיימ טימ ןגיל ּוצ ןּוא ,ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע ּוצ זיוה ןיימ ןיא
 לעװ ךיא ּביױא ,טּבעל לעו ןייד יװ ױזַא ןּוא ,טסּבעל ּוד יװ ױזַא
 ָאד ּבײלּב :ןהָיַרּוא ּוצ טגָאזעג דוד טָאה'* !ךַאז עקיזָאדיד ןָאט
 .ןקישקעװַא ךיד ךיא לעװ ןגרָאמ ןּוא ,טנייה ךיוא

 ףיוא ןּוא גָאט םענעי םִיַלָׁשּורי ןיא ןּבילּבעג הָיַרּוא זיא
 םיאייּב ןסעגעג טָאה רע ןּוא ,ןפּורעג םיא טָאה דוד ןּוא** .ןגרָאמ
 ןיא רעּבָא .טרוּכישעגנָא םיא טָאה רע ןּוא ;ןעקנורטעג ןּוא
 טימ רעגעלעג ןייז ףיוא ןגייל ךיז ןעגנַאגענסױרַא רע זיא טנװָא
 ּפָארַא טינ רע טָאה זיוה ןייז ּוצ ןּוא ,רַאה ןייז ןּופ טכענק יד
 .טרעדינעג

 ַא ןּבירשעג דוד טָאה ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי*
 ןואי* .ןהָיַרּוא ןּופ טנַאה רעד ךרּוד טקישעג ןּוא ,ןבָאֹוי ּוצ ווירּב
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 ןהָיַרּוא טלעטש :ןגָאז ּוצ ױזַא ווירּב םעד ןיא ןּבירשעג טָאה רע
 טרעק ןּוא ,המחלמ רעטסקרַאטש רעד ןּופ טנָארּפ םעד ןנעקַא
 ןוא ןרעװ ןגָאלשעג לָאז רע ידּכ ,םיא רעטניה ןּופ ּפָא ְךייַא
 .ןּברַאטש

 ,טָאטש רעד ףיוא טכַאװעג טָאה בָאֹוי זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 טָאה רע סָאװ טרָא םעד ףיוא ןהָיַרּוא טלעטשעגקעװַא רע טָאה
 רענעמ יד ןּואי .טייל עשידלעה ָאד ןענייז ןטרָאד זַא טסּוװעג
 ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז טָאטש ןּופ
 סדוד ןּופ ,קלָאפ םעד ןּופ ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא ,ןבָאֹוי טימ
 .ןעמּוקענמּוא זיא יּתִח רעד הָיַרּוא ךיוא ןּוא ,טכענק

 עלַא ןדוד טלײצרעד ןּוא טקישעג טָאה בָאֹוי ןּואיי
 םעד ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא* .המחלמ רעד ןּופ ןשינעעשעג
 עלַא ךלמ םעד ןלייצרעד טסקידנע ּוד זַא :ןגָאז וצ ױזַא חילש
 ןּופ ןרָאצמירג רעד ּבוא ,זיא* ,המחלמ רעד ןּופ ןשינעעשעג
 סָאװ ךָאנ :ריד ּוצ ןגָאז טעװ רע ןּוא ,ןיינפיוא טעװ ךלמ םעד
 ריא טָאה ?ןטלַאה ּוצ המחלמ טָאטש רעד ּוצ טנענעג ריא טָאה
 טָאה רעוו* ?רעיומ רעד ןּופ ןסיש ןלעװ יז זַא טסּוװעג טינ
 יורפ ַא טינ טָאה ?ןתֶשֶּבּורי ןּופ ןּוז םעד ְךֶלֶמיִבַא ןגָאלשרעד
 רעד ןּופ ןייטשלימ ןטשרעּביױא ןַא םיא ףיוא ןפרָאװעגּפָארַא
 ריא טָאה סָאװ ךָאנ ?ץֵבֵּת ןיא ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,"רעיומ
 הָיַרּוא טכענק ןייד ךיוא :ןגָאז וטסלָאו-?רעױמ רעד ּוצ טנענעג
 .ןעמּוקענמּוא זיא יּתַח רעד

 טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,חילש רעד ןעגנַאגעג זיא*י
 ןּוא= .טקישעג םיא טָאה בָאֹוי סָאװ ןגעוו ץלא ןדוד טלייצרעד
 ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד ,ָאי :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה חילש רעד
 ןיא זדנּוא ּוצ ןעננַאגעגסױרַא ןענייז יז ןּוא ,זדנּוא ןּופ רעקרַאטש
 ןּופ גנַאגנייַא ןויּב יז ףיוא טוָאלעג ךיז ןּבָאה רימ ןּוא ,דלעפ
 טכענק ענייד ףיוא ןסָאשעג ןּבָאה סרעסיש יד ןּוא** .רעיוט
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 סכלמ םעד ןּופ ןעמּוקעגמוא ןענייז סע ןּוא ,רעיױמ רעד ןּופ
 .ןעמוקעגמּוא זיא יּתִח רעד הָיְרּוא טכענק ןייד ךיוא ןּוא ,טכענק

 ;ןבָאֹוי ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַא :חילש םּוצ טגָאזעג דוד טָאהי*
 ,ךַאז עקיזָאדיד ןגיוא ענייד ןיא קיסָארדרַאפ ןייז טינ לָאז
 ןייד ןָא טלַאה ;ױזַא יצ ױזַא ,טרעצרַאפ דרעװש יד םורָאװ
 .םיא קרַאטש ןּוא ;'יז רעטשעצ ןּוא ,טָאטש רעד ןגעקַא המחלמ

 ריא זַא טרעהעג טָאה יּתִח םעד הָיַרּוא ןּופ ּבײװ יד ןּוא*י
 ןּואי .ןַאמ ריא ףיוא טנָאלקעג טָאה יז ןּוא ,טיוט זיא הָיַרּוא ןַאמ
 יז טָאה ןּוא טקישעג דוד טָאה ױזַא ,רעּבירַא זיא תולֵבַא יד יו
 .ּבײװ ַא רַאפ ןרָאװעג םיא זיא יז ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןעמּונעגנײרַא
 .ןּוז ַא ןרָאּבעג םיא טָאה יז ןּוא

 ןיא טכעלש ןעוועג זיא ,ןָאטעג טָאה דוד סָאװ ךַאז יד ןּוא
 .טָאנ ןּופ ןגיוא יד

 םיא ּוצ זיא רע ןּוא ,ןדוד ּוצ ןענֶתָנ טקישעג טָאה טָאג ןּואי רוי
 ןענייז ןשטנעמ ײװצ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג

 .ןַאמערָא ןַא רענייא ןּוא רשֹוע ןַא רענייא :טָאטש ןייא ןיא ןעװעג
 םייּב ןּואי ,ליפ רעייז רעדניר ןּוא ףָאש ןעװעג ןענייז רשֹוע םייּבִי
 רע סָאװ ,עלעפעש ןיילק ןייא ץּוחַא ןעװעג טשינרָאג זיא ןַאמערָא
 ןסקַאװעגפיוא זיא סע ןּוא ,טעװעדָאהעגפיוא סע ןּוא טפיוקעג טָאה
 ןסיּב ןייז ןּופ .רעדניק ענייז טימ ןּוא םיא טימ םענייא ןיא
 ןּוא ,ןעקנירט סע טנעלפ רעכעּב ןייז ןּופ ןּוא ,ןסע סע טנעלפ
 ַא יװ ןעװעג םיא זיא סע ןּוא ,ןגיל סע טגעלפ םעווּב ןייז ןיא
 ,רשֹוע םעד ןַאמ םעד ּוצ רעיגכרּוד ַא ןעמּוקעג זיא* .רעטכָאט
 ענייז ןּופ ןּוא ףָאש ענייז ןּופ ןעמענ ּוצ דָאש ַא ןעװעג זיא םיא ןּוא
 םיא ּוצ זיא סָאװ חרֹוא םעד רַאפ ןכַאמ ּוצ ףיוא ,רעדניר
 ,ןַאמערָא םעד ןּופ עלעפעש סָאד ןעמּונעג רע טָאה ,ןעמּוקעג
 .ןעמּוקעג םיא ּוצ זיא סָאװ ןַאמ םעד רַאפ טכַאמעג סע טָאה ןּוא
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 ,ןַאמ םעד ףיוא טמירגעג קרַאטש ןדוד ןּופ ןרָאצ רעד טָאהי
 טמּוק טיוט זַא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :ןענֶתָנ ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 עלעפעש רעד רַאפ ןּוא* !עקיזָאדסָאד טּוט סָאװ ןַאמ םעד
 ןָאטעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,קיכַאפריפ ןלָאצַאּב רע ףרַאד
 .טַאהעג תונמחר טינ טָאה רע סָאװרַאפ ןּוא ,ךַאז עקיזָאדיד

 טָאה יװַא !ןַאמ רעד טסיּב ּוד :ןדוד ּוצ טגָאזעג ןָתָנ טָאהי
 רַאפ טּבלַאזעג ךיד ּבָאה ךיא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג
 ןּופ ןעװעג ליצמ ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ,לארׂשי רעּביא ךלמ ַא
 ,רַאה ןייד ןּופ זיוה סָאד ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא ןּוא* ;טנַאה סלּואָש
 ריד ּבָאה ןּוא ,םעוּוּב ןיײד ןיא רַאה ןייד ןּופ רעּבײװ יד ןּוא
 זיא סָאד ּביוא ןּוא .הדּוהי ןּוא לארׂשי ןּופ זיוה סָאד ןּבעגעג
 .ליפ יװַא לָאמַא ךָאנ ןּוא ךָאנ ןגײלּוצ ריד ךיא לעװ ,קיצניװ
 סָאװ ןָאט ּוצ ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טכַארַאפ ּוטסָאה סָאװרַאפי
 ןגָאלשרעד ּוטסָאה יּתִח םעד הָיַרּוא ?ןגיוא עניימ ןיא טכעלש זיא
 ;ּבײװ ַא רַאפ ןעמּונעגּוצ ריד ּוטסָאה ּבײװ ןייז ןּוא ,דרעווש ןטימ
 רעדניק יד ןּופ דרעװש רעד ךרּוד טעגרהעג םיא טסָאה ןּוא
 ַא ןָאטּפָא טינ קיּבייא ףיוא ךיז לָאז ,דנּוצַא ןּואי* .ןֹומַע ןּופ
 ,טכַארַאפ ךימ טסָאה ּוד סָאװ רַאפרעד ,זיוה ןייד ןּופ דרעװש
 רַאפ ןייז ּוצ ריד יּתִח םעד הָיַרּוא ןּופ ּבײװ יד ןעמּונעג טסָאה ןּוא

 ריד ףיוא ףיוא-לעטש ךיא ,עז :טגָאזעג טָאנ טָאה יװַאי* .ּבײװ ַא -
 רעּבײװ ענייד ןעמענ לעװ ךיא ןּוא ,זיוה ןייד ןּופ קילגמּוא ןַא -
 ןגיל טעװ רע ןּוא ,ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּבעג יז ןּוא ,ןגיוא ענייד רַאפ -
 םורָאװ* .ןּוז רעקיזָאדרעד ןּופ ןגיוא יד רַאפ רעּבײװ ענַײד טימ -
 ןָאט לעװ ךיא ןּוא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא ןָאטעג טסָאה .ּוד -

 .ןּוז רעד רַאפ ןּוא ,לארׂשי ץנַאג רַאפ ךַאז עקיזָאדיד
 .טָאנ ּוצ טקידניזעג ּבָאה ךיא :ןענֶתָנ ּוצ טגָאזעג דוד טָאה :
 טינ טסעװ ;דניז ןייד ןָאטעגּפָא ךיוא טָאה טָאג :טגָאזעג ןָתָנ טָאה -
 יד טרעטסעלעג ּוטסָאה ןרעטסעל לײװ רעּבָאי* .ןּברַאטש -
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 דניק סָאד ךיוא טעװ ,ךַאז רעקיזָאדרעד טימ יטָאג ןּופ טנייפ
 .ןּברַאטש רעכיז ,ןרָאװעג ןרָאּבעג ריד זיא סָאװ

 .זיוה ןייז ּוצ ןעננַאגעגקעװַא זיא ןֶתָנ ןּוא
 ּביײװ סהָיִרּוא סָאװ דניק סָאד טנָאלּפעג טָאה טָאג ןּוא;*

 דוד טָאה** .ברָח ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,ןדוד ןרָאּבעג טָאה
 ַא טסַאפעג טָאה דוד ןּוא ,לגניא םעד רַאפ טָאג ןטעּבעג
 ןקיטכענ רע טגעלפ ,ןעמּוק םיהַא טגעלפ רע זַא ןּוא ,גנוטסַאפ
 עלַא םיא ּוצ ןענַאטשעגּוצ ןענייז* .דרע רעד ףיוא קידנגיל
 ,דרע רעד ןּופ ןייטשפיוא ןכַאמ ּוצ םיא ,זיוה ןייז ןּופ עטסטלע
 יז טימ ןסענעג טינ טָאה רע ןּוא ,טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא
 ,טױרּב ןייק

 דניק סָאד זיא ,גָאט ןטעּבז ןפיוא ןעװעג ויא סע ןוא
 -סיוא םיא טַאהעג ארֹומ ןּבָאה טכענק סדוד ןּוא ,ןּברָאטשעג
 :טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ ;ןּברָאטשעג זיא דניק סָאד זַא ןגָאזוצ
 ,טדערעג םיא ּוצ רימ ןּבָאה ,טּבעלעג טָאה דניק סָאד וַא ,עז
 ןלעװ יװ טנייה ,לוק רעזדנּוא ּוצ טרעהעגוצ טינ טָאה רע ןּוא
 ךָאנ ךיז טעװ רע ?ןּברָאטשעג זיא דניק סָאד :םיא ּוצ ןגָאז רימ
 .וייּב סעּפע ןָאטנָא

 דוד ןּוא ,ךיז ןעקשוש טכענק ענייז זַא ןעזעג דוד טָאהי*
 טָאה דוד ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא דניק סָאד זַא ןענַאטשרַאפ טָאה
 יז ןּבָאה ?ןּברָאטשעג דניק סָאד יא :טכענק ענייז ּוצ טנָאזעג
 .ןּברָאטשעג :טגָאזעג

 ךיז טָאה רע ןּוא ,דרע רעד ןּופ ןענַאטשעגפיוא דוד זיא*י
 ןּוא ;רעדײלק ענייז ןטיּבעגרעּביא ןּוא ,טּבלַאזעג ןּוא ןשַאװעג
 רע ןּוא .טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,זיוה סטָאג ןיא ןעמּוקעג זיא רע
 טניילעג טָאה עמ ןּוא ,ןטעּבעג טָאה ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןעמּוקעג זיא
 .ןסעגעג טָאה רע ןּוא ,טיורּב םיא רַאפ

 עקיזָאדיד זיא סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק ענייז ןּבָאהיי
 .ץילַא טָאג רַאפ קורדסיוא רעטלעטשרַאפ א
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 טָאה סע זַא ,דניק םעד ןגעוו ןּופ ?ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ךַאז
 זיא דניק סָאד יװ ןּוא ,טניײװעג ןּוא טסַאפעג ּוטסָאה ,טּבעלעג
 ?טיורּב ןסענעג טסָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא ּוטסיּב ,ןּברָאטשעג
 ךיא ּבָאה טּבעלעג ךָאנ טָאה דניק סָאד זַא :טגָאזעג רע טָאה
 ,סײװ רעװ :טרעלקעג ּבָאה ךיא לײװ ,טנײװעג ןּוא טסַאפעג
 .ןּבעל ןּבײלּב טעװ דניק סָאד ןּוא ,ןקילעזטײל ךימ ןעק טָאג
 ךיא לָאז סָאװ ךָאנ ,ןּברָאטשעג זיא רע זַא רעּבָא דנוצַא=
 ,םיא ּוצ ייֵנ ךיא ?ןרעקמּוא רעדיװ םיא ךיא ןעק יצ ?ןטסַאפ
 .רימ ּוצ ןרעקמּוא טינ ךיז טעװ רע רעּבָא

 זיא רע ןּוא ,ןעֶבָשיתַּב ּבייו ןייז טסיײרטעג טָאה דוד ןּוא*
 ןרָאּבעג טָאה יז ןּוא .ריא טימ ןגעלעג זיא ןּוא ,ריא ּוצ ןעמּוקעג
 םיא טָאה טָאג ןּוא ,המלש ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז ַא
 ןּוא ,איבנ םעד ןֶתָנ ךרּוד טקישעג טָאה רע ןּוא= .טַאהעג ּביל
 .טָאג ןגעו ןּופ *הָידידי ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה

 רעדניק יד ןּופ הָּבַר ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה בָאֹוי ןּוא*
 ןּואיי .טָאטש-הכּולמ יד ןעננּוװצַאּב טָאה רע ןּוא ,ןֹומַע ןּוּפ
 ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןדוד ּוצ םיחּולש טקישעג טָאה בָאֹוי
 יד ןעגנּוװצַאּב ךיא ּבָאה ךיוא ,הָּבַר ףיוא ןטלַאהעג המחלמ
 ,קלָאפ עקירעּביא סָאד ןייַא למַאז ,דנּוצַא ןּוא* .טָאטשרעסַאװ
 ךיא לעװ טסיזַא ;יז גניװצַאּב ןּוא ,טָאטש רעד ףיוא רענעל ןּוא
 ףיוא ןרעװ ןפּורעג טעװ ןעמָאנ ןיימ ןּוא ,טָאטש יד ןעגניװצַאּב
 .ריא

 זיא רע ןּוא ,קלָאפ עצנַאג סָאד טלמַאזעגנייַא דוד טָאה*
 ןּוא ,ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא ,הָּבַר ןייק ןעגנַאגעג
 ןיורק סמָּכלַמ ןעמּונעגּפָארַא טָאה רע ןּוא* .ןעגנוװצַאּב יז טָאה
 ּוצרעד ,דלָאנ רענטנעצ ַא ןעוועג זיא גָאװ ריא ןּוא ;ּפָאק ןייז ןּופ
 .ּפָאק סדוד ףיוא ןרָאװעג ןָאטעגנָא זיא יז ןּוא ;ןייטשעג רעייט

 .טָאג ןיפ רעטּבילַאּב א
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 .ליפ רעייז טריפעגסורַא רע טָאה טָאטש רעד ןּופ ּביױר ןּוא
 ןּוא ,טריפעגסורַא רע טָאה ריא ןיא סָאװ קלָאפ סָאד ןּואיי
 ןּוא ,סנטילששערד ענרעזייַא רעטנּוא ןּוא ,ןגעז רעטנּוא טגיילעג
 ךרּוד ןייגכרּוד טכַאמעג יז טָאה ןּוא ,קעה ענרעזייַא רעטנּוא
 יד ןּופ טעטש עלַא ּוצ ןָאט רע טגעלפ ױװַא ןּוא .סנוויואלניצ
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק

 ןייק טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא דוד ןּוא
 .םִיַלָשּורי

 ןדוד ןּופ ןּוז רעד םֹולָשבַא :םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּואי ןי
 ןעוװעג זיא ןעמָאנ ריא סָאװ רעטסעווש ענייש ַא טַאהעג טָאה

 ןּוא" .ןגירקעג ּביל יז טָאה ןדוד ןּופ ןּוז רעד ןֹונמַא ןּוא ,רֶמָּת
 ןייז ןגעװ ןּופ ,ןרעװ קנַארק םּוצ זיּב טמעלקעג ךיז טָאה ןֹונמַא
 זיא סע ןּוא ;יורפגנוי ַא ןעוועג זיא יז םורָאװ ,ןרָמָּת רעטסעוװש
 .ןָאט ּוצ סעּפע ריא ױזַא יװ ןגיױא סנֹונמַא ןיא ןליוהרַאפ ןעװעג

 ןעוװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ רבח ַא טַאהעג טָאה ןֹונמַא ןּוא*
 ןעוועג זיא בֶדָנֹוי ןּוא ,רעדּורּב סדוד ,הָעֹמִׁש ןּופ ןּוז רעד בֶדֶנֹוי
 סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה* .שטנעמ רענולק ַא רעייז
 ?ךלמְדּב ּוד ,ןנרָאמירפ ןיא ןגרָאמירפ טרעצענּפָא ױזַא ּוטסיּב
 ּביל ּבָאה ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ ןֹונמַא טָאה ?ןגָאז טינ רימ וטסליװ
 םיא ּוצ בָדָנֹוי טָאה" .רעטסעווש סמֹולָשבַא רעדּורּב ןיימ ,ןרֶמָּת
 ןּוא ,קנַארק ךיז ךַאמ ןּוא ,רענעלעג ןייד ףיוא ךיז גיײל :טגָאזעג
 :םיא ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַא ,ןעז ןעמּוק ךיד טעװ רעטָאפ ןייד זַא
 ןּבעג רימ ןּוא ,רָמָּת רעטסעווש ןיימ ןעמּוק ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז
 ידּכ ,ןגיוא עניימ רַאפ ןסע סָאד ןכַאמ יז לָאז ןּוא ,זייּפש ןסע
 .טנַאה ריא ןּופ ןסע ןּוא ,ןעז לָאז ךיא

 יװ ןּוא ,קנַארק טכַאמעג ךיז ןּוא טגיילעג ךיז ןֹונמַא טָאה'
 - םּוצ טגָאזעג ןֹונמַא טָאה ױזַא ,ןעז ןעמוקעג םיא זיא ךלמ רעד
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 ןּוא ;רֶמָּת -רעטסעווש ןיימ ןעמּוק ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :ךלמ
 לעװ ךיא ןּוא ,סנכּוקנַאפ רָאּפ ַא ןגיױא עניימ רַאפ ןטיירּבּוצ -

 .טנַאה ריא ןּופ ןסע
 ייֵנ ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,זיוה ןיא ןרֶמָּת ּוצ טקישעג דוד טָאה'

 .ןסע םיא ךַאמ ןּוא ,זיוה סנֹונמַא רעדּורּב ןייד ןיא טשרָאקַא
 רע ןּוא ;זוה סנֹונמַא רעדּורּב ריא ןיא ןעננַאנעג רֶמָּת זיאי

 ןטענקעג טָאה ןּוא ,גייט םעד ןעמּונעג טָאה יז ןּוא .ןגעלעג זיא
 ןואי .סנכּוקנַאפ יד ןקַאּבעג ןּוא ,ןגיוא ענייז רַאפ טײרַאּבּוצ ןּוא
 רעּבָא ;םיא רַאפ ןסָאגעגסױא טָאה ןּוא ,ןַאפ יד ןעמּונעג טָאה יז
 טריפ :טגָאזעג טָאה ןֹונמַא ןּוא .ןסע טלָאװעג טינ טָאה רע
 -סורַא ןשטנעמ עלַא ןענייז .רימ ןּופ ןשטנעמ עלַא סױרַא -

 גנערּב :ןרָמָּת ּוצ טנָאזעג טָאה ןֹונמַא ןּוא*" - .םיא ןּופ ןעגנַאגעג
 טָאה .טנַאה ןייד ןּופ ןסע לעװ ךיא ןּוא ,רעמַאק ןיא ןסע סָאד
 -נײרַא ןּוא ,טכַאמעג טָאה יז סָאװ סנכּוקנַאפ יד ןעמּונעג רֶמָּת
 יז יװ ןּוא= .רעמַאק ןיא ןענֹונמַא רעדּורּב ריא ּוצ טכַארּבעג
 ןּוא ,ןעמּונעגנָא יז רע טָאה ױזַא ,ןסע םּוצ טגנַאלרעד םיא טָאה
 ּוצ יז טָאה*י .רעטסעוש ןיימ ,רימ טימ גיל םּוק :טגָאזעג טָאה
 םורָאװ ,ןקינייּפ טינ ךימ טסלָאז !רעדּורּב ןיימ ,טינ :טנָאזעג םיא
 עקיזָאדיד ןָאט טינ טסלָאז ;לארׂשי ןיא ןָאטעג טינ טרעוװ יװַא
 ּוד ןּוא ?הּפרח ןיימ ןָאטניהַא ךיא לעװ ּוװ ,ךיא ןּוא=* .הֹלָבנ
 .לארׂשי ןיא עקיטכערטרעדינ יד ןּופ רענייא יװ ױזַא ןייז טסעװ
 ךימ טעװ רע םורָאװ ,ךלמ םּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,דער ,דנּוצַא ןּוא
 .ריד ןּופ ןדיימרַאפ טינ

 ןּוא ,לוק ריא ּוצ ןרעהּוצ טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא=
 ויא ןּוא ,טקינייּפעג יז טָאה ןּוא ,טקרַאטשעגרעּביא יז טָאה רע

 .ריא טימ ןגעלעג -
 ;טפַאשטנייפ סיורג ַא רעייז ןגירקעג טנייפ יז טָאה ןֹונמַא ןּוא**

 זיא ,ןגירקעג טנייפ יז טָאה רע סָאװ טפַאשטנייפ יד םורָאװ
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 .טַאהעג ּביל יז טָאה רע סָאװ טפַאשּביל רעד ןּופ רעסערג ןעװעג
 ּוצ יז טָאהי* .יײג ,ףיוא ייטש :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה ןֹונמַא ןּוא
 ןקישּוצקעװַא ךימ זייּב עקיזָאדסָאד םורָאװ !עטינ :טגָאזעג םיא
 טימ ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ערעדנַא סָאד יװ רעסערג ךָאנ זיא
 .רימ

 רע ןּואי* .ריא ּוצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא
 טקיש :טגָאזעג טָאה ןּוא ,תרשמ ןייז ,גנוי ןייז ןפורעג טָאה
 יד סילשרַאפ ןּוא ,ןסיורעד רימ ןּופ עקיזָאדיד סױרַא טשרָאקַא
 טפיירטשעג ַא ךיז ףיוא טַאהעג טָאה יז ןּואי-.ריא רעטניה ריט
 סכלמ םעד ןגָארט ןגעלפ ןעלטנַאמ עכלעזַא םורָאװ ,דיילק
 :טריפעגסורַא יז תרשמ ןייז טָאה--ןעיורפננוי יד רעטכעט
 ןּוא* .ריא רעטניה ריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה ןּוא ,ןסיורעד
 עטפיירטשעג סָאד ןּוא ,ּפָאק ריא ףיוא שַא ןעמּונעג טָאה רֶמָּת
 ןָאטעגּפױרַא טָאה יז ןּוא ,ןסירעצ יז טָאה ריא ףיוא סָאװ דיילק
 קידנעייג ןּוא ןעננַאועג זיא ןּוא ,ּפָאק ריא ףיוא טנַאה ריא
 .ןעירשעג

 זֹונימַא זיא :םֹולָשבַא רעדּורּב ריא טגָאזעג ריא ּוצ טָאה"
 ,רעטסעוװש ןיימ ,דנּוצַא ןּוא ?ריד טימ ןעװעג רעדּורּב ןייד
 ןעמענ טינ ריד טסלָאז ;רעדּורּב ןייד ויא רע םורָאװ ,גייווש
 .ךַאז עקיזָאדיד ןצרַאה םּוצ

  סמֹולָשבַא רעדּורּב ריא ןיא עטסיװ ַא ןסעזעג זיא רֶמֶּת ןּוא
 | .זיוה

 , ,ןכַאז עקיזָאדיד עלַא טרעהעג טָאה דוד ךלמ רעד ןּוא*י
 .טרעגרעעג רעייז טָאה םיא ןּוא

 סטכעלש ןּופ ןענֹונמַא טימ טדערעג טינ טָאה םֹולָׁשבַא ןּוא**
 | רַאפרעד ןענֹונמַא ןגירקעג טנייפ טָאה םֹולָשבַא םורָאװ ,סטוג זיּב
 : .ןרֶמָּת רעטסעווש ןייז טקינײּפעג טָאה רע סָאװ

 .עקנֹונמָא=ןֹונמַא ןּופ םרָאפטכַארַאפ א
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 ןעמ טָאה ,םּורַא טייצ רָאי ײװצ ןיא ןעוװעג זיא סע ןּואי
 ןּוא ,םִיַרּפָא ייּב סָאװ רֹוצָח-לַעַּב ןיא ןעמֹולָשבַא ייּב ןרָאשעג
 זיא םֹולָשבַא ןּוא* .ךלמ ןּופ ןיז עלַא ןפּוררַאפ טָאה םֹולָשבַא
 טרעש ,ךיד טעּב ךיא ,טָא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמוקעג
 ענייז ןּוא ךלמ רעד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ;טכענק ןייד ייּב ןעמ
 ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה= .טכענק ןייד טימ ןייגטימ טכענק
 ידּכ ,ןייג עלַא טינ טשרָאקַא רימָאל ,ןּוז ןיימ ,ןיינ :ןעמֹולָשבַא
 ןענַאטשעגּוצ רע זיא .ריד ףיוא רעווש ּוצ ןלַאפ טינ ןלָאז רימ
 םיא טָאה רע ןּוא ,ןייג טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא ,םיא ּוצ
 טעּב ךיא ,לָאז ,טינ ּביױא :טגָאזעג םֹולָשבַא טָאה** .טשטנעּבעג
 ּוצ ךלמ רעד טָאה .ןֹונמַא רעדּורּב ןיימ זדנּוא טימ ןייג ,ךיד
 םֹולָשבַא זיא*י ?ריד טימ ןייג רע לָאז סָאװ ךָאנ :טנָאזעג םיא
 ןענֹונמַא םיא טימ טקישעג טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ ןענַאטשעגּוצ
 .ךלמ ןּופ ןיז עלַא ןּוא

 טעז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעגנוי ענייז ןלױפַאּב טָאה םֹולָשבַא ןּוא*
 ךיא ןּוא ,ןַײװ ןּופ ךַאליײרפ זיא ץרַאה סנֹונמַא יװ ,טשרָאקַא
 ריא ;ןטיײט םיא ריא טלָאז יװַא ,ןענֹונמַא טנָאלש :ןגָאז ְךייַא לעװ
 .ןלױפַאּב ְךייַא ךָאד ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז
 .ןעגנּוי עשידלעה טייז ןּוא ְךייַא טקרַאטש

 יװ ױזַא ןענֹונמַא ּוצ ןָאטעג ןעמֹולָשבַא ןּופ ןעגנוי יד ןּבָאה
 -פיוא ןענייז ךלמ ןּופ ןיז עלַא ןּוא ,ןלױפַאּב טָאה םֹולָשבַא
 -ליומ ןייז ףיוא רעכַאלטיא טצעזעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעג
 ןענייז יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא ,לזיײא
 ּוצ ױזַא ,ןדוד ּוצ ןעמּוקעגנָא גנּורעה יד זיא יװַא ,סנגעװרעטנּוא
 טינ ןּוא ,ךלמ ןּופ ןיז עלַא ןגָאלשרעד טָאה םֹולָשבַא :ןגָאז
 .רעקיצניײא ןַא יז ןּופ ןּבילּבעג

 ענייז ןסירעצ טָאה רע ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ךלמ רעד זיאי
 ענייז עלַא ןּוא ;דרע רעד ףיוא טגיײלעג ךיז טָאה ןּוא ,רעדיילק
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 ךיז טָאה* .רעדיײלק ענעסירעצ טימ ןענַאטשעג ןענייז טכענק
 טָאה ןּוא ,רעדּורּב סדוד ,הָעֹמִׂש ןּופ ןּוז רעד בֶדֶנֹוי ןפּורעגּפָא
 ןופ ןיז יד ,טײלעגנּוי עלַא ,רַאה ןיימ ןעניימ טינ לָאז :טגָאזעג
 לײװ ;טױט זיא ןֹונמַא זיולּב םורָאװ ,טײטעג ןעמ טָאה ,ךלמ
 גָאט םעד ןּופ ליומ סמֹולָשבַא ןּופ טכַאמענּפָא ןעוועג זיא סָאד
 דנּוצַא ןּוא= .ןרָמָּת רעטסעווש ןייז טקינײּפעג טָאה רע סָאװ
 ,ןצרַאה םּוצ ךַאז יד ןעמענ טינ ךיז ךלמ רעד רַאה ןיימ לָאז
 ןֹונמַא זיולּב םורָאװ ,טיוט ןענייז ךלמ ןּופ ןיז עלַא :ןגָאז ּוצ ױזַא
 .טיוט זיא

 .ןפָאלטנַא זיא םֹולָשבַא ןּואי |
 ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה רעטכעוו רעד גנּוי רעד ןּוא

 ,םיא רעטניה געװ םעד ןּופ ןעייג קלָאּפ ליפ טשרע ,ןעזעג ןּוא
 ןענייז ןָא :ךלמ םּוצ טגָאזעג טָאה בֶדָנֹוי ןּוא= .גרַאּב טייז ןּופ
 ,טכענק ןייד ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא .ןיז סכלמ םעד ןעמּוקעג
 .ןעװעג זיא ױזַא

 םעד טשרע ,ןדער טקידנע רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 רעייז ןּביוהענפיוא ןּבָאה יז ןּוא ,ןעמּוקעגנָא ןענייז ןיז סכלמ
 ענייז עלַא ןּוא ךלמ רעד ךיוא ןּוא ,טניײװעג ןּבָאה ןּוא לוק
 .ןיײװעג סיורג ַא רעייז טניײװעג ןּבָאה טכענק

 םעד יַמלַּת ּוצ קעװַא זיא ןּוא ,ןפָאלטנַא זיא םֹולָשבַא ןּואי
 טָאה ןדודז ןּוא .רּושנ ןּופ ךלמ םעד ,ןדּוהימַע ןּופ ןּוז
 .געט עלַא ןּוז ןייז ףיוא טרעיורטעג

 ,רּושנ ןייק קעװַא יא ןּוא ,ןפָאלטנַא םֹולָשבַא זיא יװַאי*
 .רָאי יירד ןעוװעג ןטרָאד זיא רע ןּוא

 ןופ ןעננַאגעגסױא זיא ךלמה דוד ןּופ ץרַאה סָאדו ןּואי
 טסיירטעג ןיוש ךיז טָאה רע םורָאװ ,ןעמֹולָשבַא ךָאנ טפַאשקנעּב
 .טיוט זיא רע סָאװ ,ןענֹונמַא ןגעוו
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 סכלמ םעד זַא טסּוװעג טָאה ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי ןּואי יִדֹי
 ,ַעֹוקַּת ןייק טקישעג בָאֹוי טָאה* .ןעמֹולָשבַא ּוצ זיא ץרַאה

 ריא ּוצ טָאה ןּוא ,יורפ עגולק ַא ןטרָאד ןּופ טכַארּבעג טָאה ןּוא
 ךיא ,ןָא ּוט ןּוא ,קידנרעיורט ,ךיד טעּב ךיא ,ךיז ךַאמ :טגָאזעג
 טימ ןּבלַאז טינ ךיז טסלָאז ןּוא ,רעדײלקרעױרט ,ךיד טעּב
 געט ליפ ןיוש טרעיורט סָאװ יורפ ַא יװ ןייז טסלָאז ןּוא ,לייא
 םיא ּוצ ןדער ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמּוק טסלָאז ןּוא* .ןטיוט ַא ךָאנ
 יד ןָאטעגנײרַא טָאה בָאֹוי ןּוא .טרָאװ עקיזָאדסָאד יװ ױזַא
 .ליומ ריא ןיא רעטרעוו

 זיא יז ןּוא ,ךלמ םּוצ טדערענ ַעֹוקּת ןּופ יורפ יד טָאהי
 ןּוא טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,דרע רעד ּוצ םינּפ ריא ףיוא ןלַאפעג
 סָאװ :טנָאזעג ריא ּוצ ךלמ רעד טָאה" .ךלמ ,ףלעה :טנָאזעג
 ,ךיא ןיּב הנמלַא ןַא יורפ ַא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג יז טָאה ?ריד זיא
 טַאהעג טָאה טסניד ןייד ןּוא* .ןּברָאטשעג זיא ןַאמ ןיימ םורָאװ
 ןעװעג טינ ןּוא ,דלעפ ןיא טגירקעג עדייּב ךיז יז ןּבָאה ,ןיז ײװצ
 םעד ןגָאלשעג רענייא טָאה ,ייז ןשיװצ ןסײרעדנַאנַאפ לָאז רעװ
 עצנַאג יד ןענַאטשעגנָא זיא טָא ןּואי .טײטעג םיא ןּוא ןרעדנַא
 טָאה סָאװ םעד זדנּוא ּבינ :ןגָאז יז ןּוא ,טסניד ןייד ףיוא החּפשמ
 םעד רַאּפ ןטייט םיא ןלעװ רימ ןּוא ,רעדּורּב ןייז ןגָאלשרעד
 ןלעװ רימ ןּוא ,טעגרהעג טָאה רע סָאװ רעדּורּב ןייז ןּופ ןּבעל
 ליוק ןיימ ןשעלסיוא ןליו יז ןּוא .שרֹוי םעד ךיוא ןגיליטרַאפ
 -רעּביא ןַא ןּוא ןעמָאנ ַא ןַאמ ןיימ ןזָאל ּוצ טינ ,ןּבילּבעג זיא סָאװ
 .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ּביײלּב

 ךיא ןּוא ,םײהַא יינ :יורפ רעד ּוצ טנָאזעג ךלמ רעד טָאה;
 םּוצ טגָאזעג ַצֹוקּת ןּופ יורפ יד טָאה' .ריד ןגעװ ןלעפַאּב לעװ
 סרעטָאפ ןיימ ףיוא ןּוא ,דלּוש יד ,ךלמ רַאה ןיימ ,רימ ףיוא :ךלמ
 ךלמ רעד טָאהי* .ןייר זיא ןָארט ןייז ןּוא ךלמ רעד ןּוא ,זיוה
 ,רימ ּוצ ןעגנערּב םיא ּוטסלָאז ,ריד ּוצ טדער סָאװ רעד :טגָאזעג
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 :טגָאזעג יז טָאהיי .ןרירנָא טינ רעדיװ רעמ ךיד טעװ רע ןּוא
 זַא ,טָאג ןייד הוהי ןעקנעדעג ךלמ רעד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז
 ןלָאז יז ןּוא ,ןעננערּבמּוא רעמ ךָאנ טינ לָאז רענָאמטּולּב רעד
 ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :טגָאזעג רע טָאה .ןּוז ןיימ ןגיליטרַאפ טינ
 יד טָאה* !דרע רעד ּוצ ןלַאפ טעװ ןּוז ןייד ןּופ רָאה ַא ּביוא
 רַאה ןיימ ּוצ ןדער טסניד ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טנָאזעג יורפ
 .דער :טגָאזעג רע טָאה .טרָאװ ַא ךלמ םעד

 סנױזַא ּוטסטכַארט סָאװרַאפ ןּוא :טגָאזעג יורפ יד טָאה*
 -סָאד טדער ךלמ רעד זַא םורָאװ ?טָאג ןּופ קלָאפ םעד ןגעקַא
 רעד סָאװ ,רעקידלּוש ַא יװ ױזַא ןײלַא רע זיא ,טרָאװ עקיזָאד
 ןּברַאטש םורָאװ'* .םענעסוטשרַאפ ןייז םּוא טינ טרעק ךלמ
 רעד ףיוא ןסָאגעגסיױא רעסַאװ יװ ױזַא ,ָאי ;ןּברַאטש רימ ןזומ
 טינ טניוש טָאג ןּוא ;ןרעװ טלמַאזעגפיוא טינ ןעק סָאװ ,דרע
 טינ לָאז םיא ןּופ זַא ןעגנּוטכַארט טכַארט רע רעּבָא ;שפנ ןייק
 סָאװ ,דנּוצַא ןּוא* .רענעסיוטשרַאפ ןייק ןרעװ ןסיוטשרַאפ
 עקיזָאדסָאד ךלמ םעד רַאה ןיימ ּוצ ןדער ןעמּוקענ ןיּב ךיא
 ןּוא ,ןקָארשעגנייַא ךימ טָאה קלָאפ סָאד לײװ סָאד זיא ,טרָאװ
 ,ךלמ םּוצ ןדער טשרָאקַא ךימָאל :טגָאזעג טָאה טסניד ןייד
 .טסניד ןייז ןּופ גנַאלרַאפ םעד ןָאט ךלמ רעד טעװ רשפא
 טסניד ןייז ןייז ּוצ ליצמ ,ןרעהּוצ ךיז טעװ ךלמ רעד םורָאװי*
 ןיימ ןּוא ךימ ןגיליטרַאפ לי סָאװ ןַאמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ
 :טגָאזעג טָאה טסניד ןייד ןּואיי .הלחנ סטָאג ןּופ םענייא ןיא ןּוז
 ןייז ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ טרָאװ סָאד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז
 ןיימ זיא ױזַא ,טָאג ןּופ ךאלמ ַא יו םורָאװ ;גנּואּורַאּב ַא רַאפ
 ןּוא .סטכעלש ןּוא סטּוג ןייטשרַאפ ּוצ ףיוא ךלמ רעד רַאה
 .ריד טימ ןייז טָאג ןייד הוהי לָאז

 :יורפ רעד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאהי*
 .ךיד גערפ ךיא סָאװ ךַאז ןייק רימ ןּופ ןענעקייל טינ רָאנ טסלָאז
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 ךלמ רעד רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג יורפ יד טָאה
 טימ ןעװעג טנַאה סבָאֹוי זיא :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה" .ןדער
 ױזַא :טגָאזעג ןּוא טרעפטנעעג יורפ יד טָאה ?םעלַא םעד ןיא ריד
 סטכער קעװַא ןעק עמ ּביוא ,ךלמ רַאה ןיימ ,טּבעל לעז ןייד יװ
 !טדערעג טָאה ךלמ רעד רַאה ןיימ סָאװ ץלַא ןּופ סקניל רעדָא
 טָאה רע ןּוא ,ןלױפַאּב רימ טָאה רע ,בָאֹוי טכענק ןייד םורָאװ
 .רעטרעוו עקיזָאדיד עלַא טסניד ןייד ןּופ ליומ ןיא ןָאטעגנײרַא
 טכענק ןייד טָאה ,ךַאז רעד ןּופ םינּפ םעד ןעיירדרַאפ ּוצ ידּכ*י
 יװ ױזַא גּולק זיא רַאה ןיימ רעּבָא .ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג בָאֹוי
 ףיוא סָאװ ץלַא ןסיװ ּוצ ,טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןּופ טפַאשגּולק יד
 : .דרע רעד

 יד ּוט ךיא ,עז :ןבָאֹוי וצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא*י
 .ןעמֹולָשבַא גנוי םעד םּוא רעק יינ ןּוא ,ךַאז עקיזָאד

 טָאה ןּוא ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג בָאֹוי זיא*י
 טָאה בָאֹוי ןּוא .ךלמ םעד טשטנעּבעג טָאה ןּוא ,טקּוּבעג ךיז
 ןענופעג ּבָאה ךיא זַא טכענק ןײד סײװ טנייה :טגָאזעג
 ךלמ רעד םורָאװ ,ךלמ רַאה ןיימ ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטײל
 .טכענק ןייד ןּופ גנַאלרַאפ םעד ןָאטעג טָאה

 ,רּושג ןייק ןעננַאנעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא בָאֹוי ןּוא=
 ךלמ רעד ןּוא** .םִיַלָשּורי ןייק ןעמֹולָשבַא טכַארּבעג טָאה ןּוא
 םינּפ ןיימ רעּבָא ,זיוה ןייז ּוצ ןרעקרַאפ רע לָאז :טגָאזעג טָאה
 .ןעז טינ רע לָאז

 םינּפ סכלמ םעד ןּוא ,זיוה ןייז ּוצ טרעקרַאפ םֹולָשבַא טָאה
 .ןעזעג טינ רע טָאה

 יװ ןַאמ רענייש ַאזַא ןעוװעג טינ זיא לארׂשי ץנַאג ןיא ןוא*
 ּפָאק ץיּפש ןייז זיּב טירטסופ ןייז ןּופ ;ןעמיר ּוצ רעייז ,םֹולָשבַא
 ןרָאשעגּפָא טָאה רע זַא ןּוא= .רעלעפ ַא ןעװעג טינ םיא ןיא זיא
 רע זַא ,רָאי ּוצ רָאי ףוָס ןּופ סע טגעלפ ןעשעג ןּוא-ּפָאק ןייז
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 ,ןרָאװעג רעווש ּוצ םיא זיא סע זַא םורָאװ ;ןרעשּפָא ךיז לָאז
 ןייז ןּופ רָאה יד ןגיֹוװעגּפָא רע טָאה-ןרָאשענּפָא סע רע טָאה
 .טכיװעג סכלמ ןפיוא לקֶׁש טרעדנּוה ײװצ טימ ּפָאק

 ,ןיז יירד ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןעמֹולָשבַא ייּב ןּואיי
 זיא יז .רֶמָּת ןעװעג זיא ןעמָאנ ריא סָאװ רעטכָאט ןייא ןּוא
 .ןעזסיוא םענייש ַא ןּופ ןױשרַאּפסּבײװ ַא ןעוועג

 -,טייצ רָאי יײװצ םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג ויא םֹולָשבַא ןּוא**
 םֹולָשבַא טָאה" .ןעועג טינ רע טָאה םינּפ סכלמ םעד ןּוא
 טָאה רע רעּבָא ,ךלמ םּוצ ןקיש ּוצ םיא ידּכ ,ןבָאֹוי ךָאנ טקישעג
 טײװצ ַא טקישעג רעדיװ רע טָאה .םיא ּוצ ןעמּוק טלָאװעג טינ
 ּוצ טגָאזעג רע טָאה"* .ןעמּוק טלָאװעג טינ טָאה רע ןּוא ,לָאמ
 ןּוא ,םעניײמ ןּבעל זיא דלעפ קיטש סבָאֹוי ,טעז :טכענק ענייז
 ןּוא .רעייפ ןיא ןָא סע טדניצ ןּוא טייג ;ןטשרעג ןטרָאד טָאה רע
 דלעפ קיטש סָאד ןדנּוצעגנָא ןּבָאה ןעמֹולָשבַא ןּופ טכענק יד
 .רעייפ ןיא

 ןעמֹולָשבַא ּוצ ןעמּוקעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא בָאֹוי ןיאי
 טכענק ענייד ןּבָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,זיוה ןיא
 טנָאזעג םֹולָשבַא טָאה** ?רעייפ ןיא דלעפ קיטש ןיימ ןדנּוצעגנָא
 ,רעהַא םּוק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד ּוצ טקישעג ּבָאה ךיא ,עז :ןבָאֹוי ּוצ
 ןיּב סָאװ ךָאנ :ןגָאז וצ ױזַא ,ךלמ םּוצ ןקיש ךיד לעװ ךיא ןּוא
 ןטרָאד ךָאנ לָאז ךיא ,רימ רַאפ רעסעּב ?רּושג ןּופ ןעמוקעג ךיא
 ןיא ּביוא ןּוא ,ךלמ ןּופ םינּפ םעד ןעז ךימָאל ,דנּוצַא ןּוא .ןייז
 .ןטײט ךימ רע לָאז ,ךערּברַאפ ַא ָאד זיא רימ

 .טלייצרעד םיא טָאה ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמּוקעג בָאֹוי ןיא*
 ,ךלמ םּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,ןעמֹולָשבַא ןפורעג רע טָאה
 .ךלמ ןרַאּפ דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא
 .ןעמֹולָשבַא טשוקעג טָאה ךלמ רעד ןּוא
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 ךייַא םֹולָשבַא ךיז טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןואי ןה
 סָאװ ןַאמ קיצפוּפ ןּוא ,דרעפ ןּוא ןגָאװטײר ַא טפַאשעג

 ךיז טנעלּפ םֹולָשבַא ןּוא" .סיורַאפ םיא ןפָאלעג ןענייז
 סע ןּוא ;רעױט ןּופ געװ םייּב ןלעטש ךיז טנעלפ ןּוא ,ןרעדעפ
 סָאװ גירק ַא ןּבָאה טגעלפ סָאװ ןַאמ רעדעװטעי ,ןעוועג זיא
 ןפורעג םֹולָשבַא טָאה ,טּפשמ ַא רַאפ ךלמ םּוצ ןעמּוק ףרַאד
 רענעי טָאה ?וטסיּב טָאטש רעסָאװ ןּופ :טגָאזעג ןּוא םיא ּוצ
 .טכענק ןייד זיא לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןּופ םענייא ןּופ :טגָאזעג
 עטּוג ןענייז תונעט ענייד ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ םֹולָשבַא טָאה'
 .ןרעהּוצ טינ ריד טעװ ךלמ ןּופ רענייק רעּבָא ,עטכערעג ןּוא
 טפֹוש ַא רַאפ ךימ ןעמ טכַאמ יַאװלה :טגָאזעג טָאה םֹולָשבַא ןּוא
 טָאה סָאװ ןַאמ רעדעװטעי ןעמּוק לָאז רימ ּוצ ןּוא ,דנַאל ןיא
 .טייקיטכערעג ןָאטעג ןיוש םיא טלָאװ ךיא ;טּפשמ ַא ןּוא גירק ַא

 ּוצ ןקּוּב ּוצ ךיז טנענעג טָאה ןַאמ ַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ,ןעמעננָא םיא ןּוא ,טנַאה ןייז ןקערטשסיוא רע טנעלפ ױזַא ,םִיא
 עקיוָאדיד יװ יױװַא ןָאטעג טָאה םֹולָשבַא ןּוא* .ןשּוק םיא ןּוא
 .ךלמ םּוצ טּפשמ ַא רַאפ ןעמּוק ןגעלפ סָאװ לארׂשי ץנַאג ּוצ ךַאז
 ןּופ רענעמ יד ןּופ ץרַאה סָאד טעבנגעג טָאה םֹולָשבַא ןּוא
 .לארׂשי

 טָאה ,רָאי קיצרעפ ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןייג ךימָאל :ךלמ םּוצ טגָאזעג םֹולָשבַא
 ןיא ,טָאג ּוצ ןָאטעג רדנ ַא ּבָאה ךיא סָאװ רדנ ןיימ ןלָאצַאּב
 ןעװ טכענק ןייד ןָאטעג רדנ ַא טָאה רדנ ַא םורָאװ .ןֹורבָח
 ןרעקמּוא ּביוא ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,םָרַא ןיא רּושג ןיא ןסעזעג ןיּב ךיא
 .טָאג ןעניד ךיא לעװ ,םִיַלָשּורי ןייק ןרעקמּוא טָאג ךימ טעװ
 -פיוא זיא רע ןּוא .םולשּב ייֵג :טנָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה'
 .ןֹורבֶח ןייק ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעג

 םיטבש עלַא ןיא סרעקוקסיוא טקישעג טָאה םֹולָשבַא ןּוא"
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 .,רפֹוש ןּופ לוק םעד טרעה ריא יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ
 .ןֹורבֶח ןיא ךלמ ןרָאװעג זיא םֹולָשבַא :ןגָאז ריא טלָאז ױזַא

 ,טרעדנּוה ײװצ ןעגנַאגעג ןענייז ןעמֹולָשבַא טימ ןּואיי
 .-מּוא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ענעפּורעגטימ ,םִיַלָשּורי ןּופ ןַאמ
 .טסּוװעג טינ ךַאז ןייק ןּופ ןּבָאה יז ןּוא ;טייהרעקידלוש

 ,יַנֹוליִג םעד לפֹוּתיחַא ךָאנ טקישעג טָאה םֹולָשבַא ןּואיי
 רע תעּב ,הלינ ןּופ ,טָאטש ןייז ןּופ ,ןדוד ןּופ ץצוי-לעּב םעד
 ןעװעג זיא טנּוּב רעד ןּוא .רעפּפָאטכַאלש יד טכַאלשעג טָאה
 .ןרעמרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,קרַאטש
 .ןעמֹולָשבַא םּורַא

 סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד ּוצ רעגָאנָא ןַא ןעמוקעג זיאי*
 ןּוא;* .ןעמֹולָשבַא ךָאנ זיא לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּופ ץרַאה
 ןיא םיא טימ סָאװ טכענק ענייז עלַא ּוצ טגָאזעג טָאה דוד
 ןלעװ רימ םורָאװ ,ןפױלטנַא רימָאל ןּוא ,ףיוא טייטש :םִיַלָׁשּורי
 -קעװַא ךיז טליַא .ןעמֹולָשבַא ןּופ גנּונירטנַא ןייק ןּבָאה טינ
 ןּוא ,ןגָאינָא זדנוא ןּוא ןלײַארעטנּוא טינ ךיז לָאז רע ידּכ ,ןיינּוצ
 ףרַאש ןטימ טָאטש יד ןגָאלש ןּוא ,זייּב סָאד ודנוא ףיוא ןעגנערּב
 :ךלמ םּוצ טגָאזעג ךלמ ןּופ טכענק יד ןּבָאה* .דרעװש ןּופ
 !ןלײװרעדסױא טעװ ךלמ רעד רַאה ןיימ סָאװ ץלַא יװ ױזַא
 .טכענק ענייד ןענייז ָאד

 טניזעגזיוה ץנַאג ןייז ןּוא ,ךלמ רעד ןעננַאגענסױרַא זיי
 -סּפעק ןעצ יד ןוָאלעגרעּביא טָאה ךלמ רעד ןּוא .םיא ךָאנ
 ,ןעננַאגעגסױרַא זיא ךלמ רעד ןּוא* .זיוה סָאד ןטיה ּוצ רעּבײװ
 טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,םיא ךָאנ קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא
 -רעּבירַא ןענייז טכענק ענייז עלַא ןּואי* .קָחְרֶמ-תיֵּב ןיא
 ןּוא ,םיתַלּפ עלַא ןּוא םיִתָרּכ עלַא ןּוא ;םיא ייּברַאפ ןעגנַאגעג
 רעטניה ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ןַאמ טרעדנוה סקעז ,רעתַנ עלַא
 .ךלמ ןרַאּפ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז ,תַג ןּופ םיא
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 טסלָאז סָאװ ּוצ :תַנ ןּופ ןיִּתַא ּוצ טנָאזעג ךלמ רעד טָאה
 ,ךלמ םעד טימ ּבײלּב ןּוא ,םּוא ךיז רעק ?זדנּוא טימ ןייג ךיוא ּוד
 רענעּבירטרַאפ ַא ּוטסיּב ךיוא ןּוא ,רעדמערפ ַא טסיּב ּוד םורָאװ
 לָאז טנייה ןּוא ,ןעמּוקעג ּוטסיּב ןטכענ טשרע" .טרָא ןייד ןיא
 ןיהּוװ יג ןײלַא ךיא תֹעּב ,זדנּוא טימ ןייג ּוצ ןעלגָאװ ןכַאמ ךיד ךיא
 רעדירּב ענייד םּוא רעק ןּוא ,םּוא ךיז רעק ?ןכַאמ ךיז טעװ רימ
 טרעפטנעעג יַּתִא טָאה+ .טפַאשיירט ןּוא דָאנעג ןיא ריד טימ
 ןיימ יװ ױזַא ןּוא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :טגָאזעג טָאה ןּוא ךלמ םעד
 רעד רַאה ןיימּוװ טרָא םעד ןיא זיױלּב זַא ,טּבעל ךלמ רעד רַאה
 טעװ ןטרָאד רָאנ ,ןּבעל םּוצ ייס טוט םּוצ יײס ,ןייז טעװ ךלמ
 .רעּבירַא יצ ןּוא יג :ןיֵּתַא ּוצ טגָאזעג דוד טָאה* !טכענק ןייד ןייז
 ןּוא ,ןשטנעמ ענייז עלַא ןּוא ,ןעגנַאגעגרעּבירַא תַנ ןּופ יַּתִא זיא
 .םיא טימ סָאװ רעדניק עניילק עלַא

 ,לוק ןכיוה ַא ףיוא טנײװעג טָאה דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא*
 זיא ךלמ רעד ןּוא ;ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןעוו
 -רעּבירַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,ןֹורדק ךייט םעד רעּבירַא
 ןוא קֹודָצ ךיוא טָא ןּוא* .רּבדמ ןּופ געו םעד ןגעקַא ןעננַאגעג
 לּוא .דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד קידנגָארט ,םיא טימ םיִיַול עלַא
 זיא רֶתָיבֶא ךיוא--טָאג ןּופ ןורָא םעד טלעטשענקעוװַא ןּבָאה יז
 ירעּבירַא טקידנעעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ויּב-ןעגנַאגעגפױרַא
 .טָאטש ןּופ ןייג

 ןורָא םעד םּוא רעק :ןקֹודִצ ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה=
 ןיא טייקילעוטײל ןעניפעג לעװ ךיא ּביױא .טָאטש ןיא טָאג ןּופ
 ןזָאל ךימ טעװ ןּוא ,ןרעקמּוא ךימ רע טעװ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד
 ךיא, :ןגָאז יװַא טעװ רע ּבױא ןּוא** .גנוניֹוװ ןייז ןּוא םיא ןעז
 סע יװ ױזַא רימ טימ ןָאט רע לָאז ,ךיא ןיּב ָאד ,"טינ ךיד ליװ
 קֹודָצ ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּואי .ןגיוא ענַײז ןיא טוג זיא
 ץֵעַמיחַא ןּוא ,טָאטש ןיא םולשּב םּוא ךיז רעק ,ּוטסעז :ןהֹּכ םעד
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  ,ןיז סנדייּב ערעײַא ,ןרָתָיבֶא ןּופ ןּוז רעד ןֶתָנֹוהְי ןּוא ןּוז ןייד
 ןענױלּפ יד ןיא ןטלַאהפַוא ךיז לעװ ךיא ,טעו"* .ְךייַא טימ
 |  .ןגָאװצנָא רימ טרָאװ ַא ְךִייַא ןּופ טמוק סע זיּב ,רּבדמ ןּופ

 ןּופ ןורָא םעד טרעקעגמּוא ןּבָאה רֶתָיבֶא ןּוא קֹודָצ ןּוא*
 דוד ןּוא* .ןּבילּבעג ןטרָאד ןענייז יז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק טָאג
 ; -פױרַא ,םיתיזַה'ּרַה ןּופ גנַאנפױרַא םעד טימ ןעננַאנעגפױרַא זיא
 ןּוא ,טקעדרַאפ ןעװעג זיא ּפָאק ןייז ןּוא ,טנײװעג ןּוא ןעננַאגעג
 טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ;סעװרָאּב ןעננַאגעג זיא רע
 -פױרַא ןענייז יז ןּוא ,ּפָאק ןייז רעכַאלטיא טקעדרַאפ ןּבָאה םיא
 .טנייװעג קידנעײנפױרַא ןּוא ,ןעננַאגעג

 זיא לֶפֹוּתיחַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד טליײצרעד ןעמ טָאה*
 טָאה דוד ןּוא .ןעמֹולָשבַא טימ ךיז ןעװעטנּוּב סָאװ יד ןשיוװצ
 .ןלֶפֹוּתיחַא ןּופ הצע יד שירַאנַאּב ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג

 ץיּפש םעד ויּב ןעמּוקעג זיא דוד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ןגעקטנַא טמּוק םיא טשרע ,טָאג ּוצ ןטרָאד ךיז טקּוּב עמ סָאװ
 ןייז ףיוא דרע ןּוא ,ןסירעצ לדמעה ןייז טימ ,יּכרַא רעד יַשּוח
 טימ רעּבירַא טסייג ּוד זַא :טנָאזעג םיא ּוצ דוד טָאה* .ּפָאק
 ךיז טסעװ ּוד זַא רעּבָא* .טסַאל ַא רימ ףיוא ןייז ּוטסעװ ,רימ
 לעװ ךיא, :ןעמֹולָשבַא ּוצ ןגָאז טסעװ ןּוא ,ןרעקמּוא טָאטש ןיא
 ןּופ ןעוװעג ךיא ןיּב טכענק סרעטָאפ ןייד ;ךלמ ,טכענק ןייד ןייז
 -רַאפ רימ ּוטסעװ ,'טכענק ןייד ךיא ןיּב דנּוצַא ןּוא ,ןָא לָאמַא
 ךָאד ןענייז ריד טימ ןּוא= .ןלָפֹוּתיחַא ןּופ הצע יד ןרעטש
 סָאװ טרָאװ ךַאלטיא ,זיא ;םינהּכ יד רֶתָיבֶא ןּוא קֹודָצ ןטרָאד
 ןּוא קֹודָצ ןלייצרעד ּוטסלָאז ,זיוה סכלמ ןּופ ןרעה טסעוו ּוד
 ערעייז יז טימ ָאד ןענייז ןטרָאד ,עו" .םינהֹּכ יד רֶתֶיבֶא
 ךרּוד ריא טעװ ,סרֶתָיבֶא ןֶתָנֹוהי ןּוא סקֹודְצ ץֵעַמיחַא ,ןיז סנדייּב
 .ןרעה טעװ ריא סָאװ טרָאװ ךַאלטיא ןקישּוצ רימ יז
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 ,טָאטש ןיא ןעמּוקעג זיא ,טניירפ רעטּוג סדוד ,יַׁשּוח ןּואיי
 .םִיַלָׁשּורי ןיא ןעמּוקנָא טלָאזעג טָאה םֹולָשבַא ןעו

 ,ץיּפש ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא לסיּב ַא ןעװעג זיא דוד יו ןּואי זמ
 ןגעקטנַא םיא טמּוק ןתֶׁשֹוביּפמ ןּופ גנוי רעד ָאביצ טשרע

 טרעדנוה ייווצ יז ףיוא ןּוא ,ןעלוייא עטלטָאזעג רָאּפ ַא טימ
 טרעדנוה ןּוא ,סעקניזָאר ךַאלטניּב טרעדנוה ןּוא ,ןטױרּב
 .ןייוו לגָאל ַא ןּוא ,סּבױארעמוו ךַאלטניּב

 עקיזָאדיד ןענייז סָאװ ּוצ :ןָאביצ ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה;
 דדיוה סכלמ םעד רַאפ ןעלזייא יד :טגָאזעג ָאביצ טָאה ?ריד ייֵּב
 רַאפ סּביױארעמּוז יד ןּוא טיורּב סָאד ןּוא ,ןטיײר םּוצ טניזעג
 -רַאפ םעד רַאפ ןעקנירט םּוצ ןייװ רעד ןּוא ,ןסע םּוצ ןעננוי יד
 ןייד זיא ּוװ ןּוא :טגָאזעג ךלמ רעד טָאהי .רּבדמ ןיא ןטכַאמש
 ןּבילּבעג רע ויא ןָא :ךלמ םּוצ טנָאזעג ָאביצ טָאה ?ןּוז סרַאה
 - סָאד רימ טעװ טנייה :טגָאזעג טָאה רע םורָאװ ,םִיַלָׁשּורי ןיא
 טָאה* .רעטָאפ ןיימ ןּופ הכולמ יד ןרעקמּוא לארׂשי ןופ זיוה !
 ּוצ טרעהעג סָאװ גנידצלַא ,עז :ןָאביצ ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד

 ךימָאל ;ךיז קּוּב ךיא :טגָאזעג ָאביצ טָאה .סנייד זיא ןתֶׁשֹוביִפמ
 .ךלמ רַאה ןיימ ,ןגיױא ענייד ןיא טייקילעוטײל ןעניּפעג

 ןּופ טשרע ,םירּוחַּב ויּב ןעמּוקעג זיא דוד ךלמ רעד יװ ןּואי
 ,זיוה סלּואָש ןּופ החּפשמ רעד ןּופ ןַאמ ַא סױרַא טייג ןטרָאד
 ןּוא טייג-ןאָרְג ןּופ ןּוז רעד יִעֹמִׁש ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ
 ףיוא רענייטש טימ ןפרָאװעג טָאה רע ןּוא* .קידנעײג טליש
 עצנַאג סָאד ןּוא ;ןדוד ךלמ ןּופ טכענק עלַא ףיוא ןּוא ,ןדוד
 ןּוא טייז רעטכער ןייז ןּופ ןעװעג ןענייז םירֹוּביג עלַא ןּוא קלָאפ
 טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג יִעמִׁש טָאה יװַא ןּואי .רעקניל ןייז ןּופ
 -רעדינ ןּוא שטנעמ רעקיטּולּב ,סױרַא יג ,סױרַא יג :ןטלָאשעג
 ריד ףיױא טרעקענמּוא טָאה טָאו .שטנעמ רעקיטכערט
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 ןרָאװעג טסיּב ּוד סָאװ ,ןלּואָש ןּופ זיוה םעד ןּופ טּולּב סָאדלַא
 רעד ןיא הכּולמ יד ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא ךלמ
 ,קילנמּוא ןייד ןיא ּוטסיּב טָא ןּוא .ןעמֹולָשבַא ןּוז ןייד ןּופ טנַאה
 | .וטסיּב שטנעמ רעקיטּולּב ַא לײװ

 -רַאפ :ךלמ םּוצ טנָאזעג ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד יַשיבַא טָאהי
 םעד רַאה ןיימ ןטליש טנּוה רעטיוט רעקיזָאדרעד לָאז סָאװ
 םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןײגרעּבירַא ,ךיד טעּב ךיא ,ךימָאל ?ךלמ
 רעק סָאװ :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה*" .ןעמענּפָארַא ּפָאק םעד
 סָאד זיא ,טליש רע ּביוא ?ןהָיּורצ ןּופ ןיז ,ךייַא טימ ןָא ךיז ךיא
 :ןגָאז ןעק רעװ ןּוא ;ןדוד טליש :ןסיײהעג םיא טָאה טָאג לי
 ?ױזַא ּוטסּוט סָאװרַאפ

 :טכענק ענייז עלַא ּוצ ןּוא ןיֵׁשיבַא ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּואיי
 ,ןּבעל ןיימ טכּוז דיײװעגניא עניימ ןּופ סױרַא זיא סָאװ ןּוז ןיימ ,עז
 רע לָאז ןּוא ,םיא טוָאל ?רענימינּב רעד דנּוצַא ןיוש יװ טנייה
 ןעז טָאג טעװ רשפא* .ןסייהעג םיא טָאה טָאנ םורָאװ ,ןטליש
 ןהללק ןייז רַאפ :סטּוג ןרעקמּוא רימ טעװ טָאג ןּוא ,גיוא ןיימ
 .גָאט ןקיטנייה

 ןוא ,געװ ןפיוא ןעגנַאגעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא;*
 ןּוא ןעגנַאגעג ,םיא ןגעקַא גרַאּב טייז ןייּב ןעגנַאגעג זיא יִעֹמִׁש
 ןטָאשעג ןּוא ,םיא ןגעקַא רענייטש טימ ןפרָאװעג ןּוא ,ןטלָאשעג
 .ביוטש טימ

 ןענייז םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ךלמ רעד ןּוא;*
 .ןטרָאד טּורעגּפָא ךיז טָאה רע ןּוא ;עדימ ןעמּוקעגנָא

 ,לארׂשי ןּופ רענעמ יד ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא םֹולָשבַא ןּוא;*
 .םיא טימ לָפֹוּתיחַא ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעגנָא ןענייז

 רעטּוג סדוד ,יּכרַא רעד יַׁשּוח זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 ּוצ טגָאזעג יַשּוח טָאה ,ןעמֹולָשבַא ּוצ ןעמוקעג זיא ,טניירפ
 טָאהי* !ךלמ רעד לָאז ןּבעל !ךלמ רעד לָאז ןּבעל :ןעמֹולָשבַא
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 ןטּוג ןייד ּוצ טייקיצניג ןײד סָאד זיא :ןיֵשּוח ּוצ טגָאזעג םֹולָשבַא
 ?טניירפ ןטּוג ןייד טימ ןעגנַאנעג טינ ּוטסיּב סָאװרַאפ ?טניירפ
 טָאג ןעמעװ טרעיינ !ןיינ :ןעמֹולָשבַא ּוצ טנָאזעג יַׁשּוח טָאה=
 -סיוא ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא קלָאפ עקיזָאדסָאד ןּוא
 .ןּבײלּב ךיא ליוו םיא טימ ןּוא ,ךיא רעהעג םיא ּוצ ,טלײװרעד
 יװַא ;ןּוז ןייז ייּב ךָאד ?ןעניד ךיא לעװ ןעמעװ ,סנטייװצ ןּוא
 ייּב ןייז ךיא לעװ יװַא ,רעטָאפ ןייד ייּב טנידעג ּבָאה ךיא יװ
 יי לאו

 הצע רעיא טיג :ןלָפֹוּתיחַא וצ טגָאזעג טָאה םֹולָשבַא ןּואי
 :ןעמֹולָשבַא ּוצ טגָאזעג לֶפֹוּתיחַא טָאה** .ןָאט ןלָאז רימ סָאװ
 ןזָאלעג טָאה רע סָאװ ,רעטָאפ ןייד ןּופ רעּבײװסּפעק יד ּוצ םּוק
 טסָאה ּוד זַא ,ןרעה טעװ לארׂשי ץנַאג זַא ןּוא .זיוה סָאד ןטיה ּוצ
 יד ןרעװ קרַאטש ןלעװ ױזַא ,רעטָאפ ןייד ייּב טסואימרַאפ ךיז
 .ריד טימ סָאװ עלַא ןּופ טנעה

 ןפיוא ןעמֹולָשבַא רַאפ טלעצעג ַא טײרּפשרַאפ ןעמ טָאהיי
 ןייז ןּופ רעּבײװסּפעק יד ּוצ ןעמּוקעג זיא םֹולָשבַא ןּוא ,ךַאד
 .לארׂשי ץנַאג ןּופ ןגיוא יד רַאפ רעטָאפ

 ענעי ןיא זיא ,טהצעעג טָאה לָפֹוּתיחַא סָאװ הצע ןַא ןּואי
 ןּופ טרָאװ םעד ייּב ןגערפ לָאז שטנעמ ַא יװ יװַא ןעװעג געט
 ייּב ייס ןלָפֹוּתיחַא ןּופ הצע עכַאלטיא ןעװעג זיא ױזַא .טָאג
 .ןעמֹולָשבַא ייּב ייס ןדוד

 טשרָאקַא ךימָאל :ןעמֹולָשבַא ּוצ טנָאזעג טָאה לָפֹוּתיחַא ןּואי ןו
 ,ןייטשפיוא לעװ ךיא ןּוא ,ןַאמ טנזױט ףלעװצ ןּביײלקסױא

 ףיוא ןעמוק לעװ ךיא ןּוא* .טכַאנ יד ןדוד ןגָאיכָאנ לעװ ןּוא
 ,ןקערשרעד םיא לעװ ןּוא ,קיטנעהּפָא ןּוא דימ זיא רע ןעוו םיא
 ךיא ןּוא ,ןפולטנַא טעװ םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ּוצ ןרעקמּוא לעװ ךיא ןּוא ;ןײלַא ךלמ םעד ןגָאלשרעד לעװ
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 וץּוחַאו ןרעקמּוא ךיז ןלעװ עלַא זַא .קלָאפ עצנַאג סָאד ריד
 .דירפ ןיא ןייז קלָאפ עצנַאג סָאד טעװ ,טסכּוז ּוד סָאװ ןַאמ רעד

 ןּוא ,ןעמֹולָשבַא ןּופ ןגיוא יד ןיא ךיילג ןעװעג ךַאז יד זיא!
 טָאה םֹולָשבַא ןּוא" .לארׂשי ןּופ עטסטלע עלַא ןּופ ןגיוא יד ןיא
 רימָאל ןּוא ,יּכרַא םעד יֵשּוח ,ךיד טעּב ךיא ,ךיוא ףּור :טנָאזעג
 .ליומ ןייז ןיא סָאװ ךיוא ןרעה

 ּוצ טָאה םֹולָשבַא ןּוא ,ןעמֹולָשבַא ּוצ יַׁשּוח ןעמּוקעג זיא
 טָאה טרָאװ עקיזָאדסָאד יװ יױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טגָאזעג םיא
 ?טינ רעדָא טרָאװ ןייז טול ןָאט רימ ןלָאז .טדערעג לָפֹוּתיחַא
 יד זיא טּוג טינ :ןעמֹולָשבַא ּוצ טגָאזעג יַשּוח טָאה' .ּוד דער
 :טגָאזעג טָאה יֵׁשּוח ןּוא* .לָאמ סָאד טהצע לָפֹוּתיחַא סָאװ הצע
 ,םירֹוּביג ןענַײז יז זַא ,ןשטנעמ ענייז ןּוא רעטָאפ ןייד טסנעק ּוד
 ןיא עטנרעּב ַא יװ ױזַא ,טימעג ןיא טרעטיּברַאפ ןענייז יז ןּוא
 ןַאמ ַא רעטָאפ ןייד זיא ךיוא ;עגנּוי עריא ןּופ טּבױרַאּב דלעפ
 זיא טָא"* .קלָאפ ןטימ ןקיטכענ טינ טעװ רע ןּוא ,המחלמ ןּופ
 ןיא רעדָא ,רעּבירג יד ןּופ רענייא ןיא ןטלַאהַאּב דנּוצַא רע
 ןיא טעװ רעצימע זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא ;רעטרע יד ןּופ םענייא
 רע טעװ ,ןרעה טעװ רערעה ַא ןּוא ,ּבײהנָא ןיא ןלַאפנײרַא יז
 רעטניה סָאװ קלָאפ םעד ןשיװצ ןעװעג זיא הלּפמ ַא :ןגָאז
 ,גנוי רעשידלעה ַא זיא סָאװ רעד וליפַא ןּוא* .ןעמֹולָשבַא
 ןיא טעװ ,ּבייֵל ַא ןּופ ץרַאה סָאד יװ יװַא זיא ץרַאה ןייז סָאװ
 רעטָאפ ןייד זַא סיײװ לארׂשי ץנַאג םורָאװ ,ןרעוװ ןעגנַאגעצ ןצנַאג
 .ןעגנוי עשידלעה ןענייז םיא טימ סָאװ יד ןּוא ,רוּבינ ַא זיא
 ןרעװ טלמַאזעגנייַא לָאז טלמַאזעגנייַא זַא הצע ךיא רעּבָאיי
 רעד יװ ױזַא ,עַבָש-רַאּב זיּב ןּוא ןֶד ןּופ ,ריד םּורַא לארׂשי ץנַאג
 ןיא ןייג טסלָאז ןײלַא ּוד ןּוא ,טייקליפ ןיא םִי םייּב סָאװ דמַאז
 ןּופ םענייא ןיא םיא ףיוא ןעמּוק ןלעװ רימ זַא ןּואי* .המחלמ
 יּפָארַא ךיז רימ ןלעװ ,ןטרָאד ךיז טניפעג רע סָאװ רעטרע יד
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 ;דרע רעד ףיוא יוט רעד טלַאפ סע יװ יװַא ,םיא ףיוא ןזָאל
 וליפַא טעװ ,םיא טימ סָאװ ןשטנעמ עלַא ןּופ ןּוא םיא ןּופ ןּוא
 ןיא ןּבײלקנײרַא ךיז טעװ רע זַא ןּוא* .ןּבײלּב טינ רעניײא
 טָאטש רענעי ּוצ ןגָארטּפױרַא ןזָאל לארׂשי ץנַאג ןלעװ ,טָאטש
 ןטרָאד ויּב ,לָאט ןיא ןּפעלשּפָארַא סע ןלעװ רימ ןּוא ,קירטש
 .ןעניפעג טינ לדנייטש ַא וליפַא ךיז טעװ

 יד ;לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא םֹולָשבַא טגָאזעג טָאה'*
 .ןלָפֹוּתיחַא ןּופ הצע יד יװ רעסעּב זיא יּכרַא םעד יַׁשּוח ןּופ הצע
 ןּופ הצע עטוג יד ןרעטשרַאפ ּוצ טרעשַאּב טָאה טָאג םורָאװ
 .ןעמֹולָשבַא ףיוא וייּב סָאד ןעגנערּב לָאז טָאג ידּכ ןלָפֹוּתיחַא

 :םינהֹּכ יד רֶתָיבָא ּוצ ןּוא קֹודָצ ּוצ טנָאזעג טָאה יַׁשּוח ןּוא*
 יד ןּוא ןעמֹולָשבַא טהָצֵעעֶג לֶפֹוּתיחַא טָאה ױזַא ןּוא ױזַא
 .טהָצֵעעג ךיא ּבָאה ױזַא ןּוא ױזַא ןּוא ,לארׂשי ןּופ עטסטלע
 .ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדוד ןָא טגָאז ןּוא ךינ ףיוא טקיש ,דנּוצַא ןּואי*
 רָאנ ,רּבדמ ןּופ ןענױלּפ יד ןיא טכַאנ יד ןקיטכענ טינ טסלָאז
 עצנַאג סָאד ןּוא ךלמ רעד ידּכ ,ןײנרעּבירַא ּוטסּומ ןיײנרעּבירַא
 .ןרעװ טכַארּבעגמּוא טינ ןלָאז םיא טימ סָאװ קלָאפ

 ןּוא ,לֵגֹורְדיִצ ןיא ןענַאטשעג ןענייז ץֵעַמיחַא ןּוא ןֶתָנֹוהְי ןּואי
 ןּוא ןייג ןגעלפ יז ןּוא ,ןלייצרעד יז ןּוא ןייג טגעלפ טסניד ַא
 טרָאטעג טינ ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ;ןדוד ךלמ םעד ןלייצרעד
 .טָאטש ןיא ןעמּוקּוצנײרַא ןזײװ

 טליצרעד טָאה רע ןּוא ,ןעזרעד לגניא ַא יז טָאהי*
 ןענייז ןּוא ,קעװַא ךיג ףיוא עדייּב יז ןענייז .ןעמֹולָשבַא
 טָאה רע ןּוא ;םירּוחַּב ןיא ןַאמ ַא ןּופ זיוה םעד ּוצ ןעמּוקעג
 .ןיהַא טרעדינעגּפָארַא יז ןּבָאה ,ףיוה ןייז ןיא םענּורּב ַא טַאהעג
 עקעד ַא טײרּפשעגרעּבירַא טָאה ןּוא ןעמּונעג טָאה יורפ יד ןּוא'*
 טײרּפשעגסױא טָאה ןּוא ,םענּורּב ןּופ גנונעפע רעד רעּביא
 ןּואי .קיטנָאק ןעװעג טינ זיא ךַאז ןייק ןּוא ,ץירג ףיורעד
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 ןּוא ,זיוה ןיא יורפ רעד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז טכענק סמֹולָשבַא
 ײזּוצ יורפ יד טָאה ?ןָתָנֹוהְי ןּוא ץֵעַמיחַא ןענייז ּוװ :טגָאזעג ןּבָאה
 .םָארטשרעסַאװ םעד ןעננַאגעגרעּבירַא ןענייז ייז :טגָאזעג
 "מוא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;ןענּופעג טינ ןּבָאה ןּוא ,טכּוזעג יז ןּבָאה
 .םִיַלָׁשּורי ןייק טרעקעג

 -פיורַא יז ןענייז ,ןײגקעװַא רעייז ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי -
 טלייצרעד ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,םענּורּב ןּופ ןעמוקענ
 ןוא ףיוא טייטש :ןדוד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןדוד ךלמ םעד
 לֶפֹוּתיחַא טָאה ױזַא םורָאװ ,רעסַאװ םעד ךינ ףיוא רעּבירַא טיינ
 .ךייַא ןגעקַא טהצַעעג

 טימ סָאװ איי עצנַאג סָאד ןּוא דוד ןענַאטשעגפיוא זיאיי
 ןּופ טכיל ןויּב ;ןדרַי םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז יז ןּוא ,םיא
 טינ ויא סָאװ טלעפעג טינ רענייא לָאמּוצ טָאה ןגרָאמירּפ
 .ןדרַי םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא

 ןָאטעג טינ זיא הצע ןַײז זַא ןעזעג טָאה לָפֹוּתיחַא ןּואי
 -פיוא זיא ןּוא ,לזייא םעד טלטָאזעגנָא טָאה רע ןּוא ,ןרָאװעג
 טָאה רע ןּוא ,טָאטש ןייז ּוצ ,זיוה ןייז וצ קעװַא זיא ןּוא ,ןענַאטשעג
 ;ןעגנַאהענפױא ךיז טָאה ןּוא ,טניזעגזיוה ןייז ּוצ הָאוָוַצ ןייז טנָאזעג
 רבק םעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא
 .רעטָאפ ןייז ןּופ

 זיא םֹולָשבַא ןּוא ;םִיַנחַמ ןייק ןעמּוקעננָא זיא דוד ןּואי
 לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא רע ,ןדרַי םעד ןעננַאנעגרעּבירַא
 ףיוא טצעזענפיוא םֹולָשבַא טָאה ןאָׂשָמַע ןּוא= .םיא טימ סָאװ
 ןּופ ןּוז רעד ןעװענ זיא אָׂשָמַע ןּוא .ליח ןרעּביא טרָא סבָאֹוי
 ּוצ ןעמּוקעג זיא סָאװ ,ילַארׂשִי רעד אָרתִי ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא
 סבָאֹוי ,הָיּורצ ןּופ רעטסעווש ַא ,ןשֶחֶנ ןּופ רעטכָאט רעד לַניבַא

 דנַאל ןיא טרענַאלעג ןּבָאה םֹולָׁשבַא ןּוא לארׂשי ןּוא
 .דָעלִג
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 ,םִיַנחַמ ןייק ןעמּוקעגנָא זיא דוד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ןּופ רעדניק יד ןּופ הֶּבַר ןּופ ,ןשֶחֶנ ןּופ ןּוז רעד יבֹוׁש !טָאהו יװַא
 יַלְורַּב ןּוא ,רָבד-ול ןּופ ,ןלָאימַע ןּופ ןּוז רעד ריִכָמ ןּוא ,ןֹוּמַע
 ,סנקעּב ןּוא ,טנַאװעגטעּב טכַארּבעג* ,םילגֹור ןּופ רעדֶעלִג רעד
 ןוא ,לעמ ןּוא ,ןטשרעג ןּוא ץײװ ןּוא ,םילּכ ענעמײל ןּוא
 עטנערּבעג ןּוא ,ןודניל ןּוא ,ךַאלּבעּב ןּוא ,ןעגנַאז עטנערּבעג
 ,זעק ענרעדניר ןּוא ,ףָאש ןּוא ,טנַאמש ןּוא ,קינָאה ןּוא* ,סעּברַא
 םורָאװ ;ןסע םּוצ ,םיא טימ סָאװ קלָאפ םעד רַאפ ןּוא ןדוד רַאפ
 ןּוא דימ ןּוא קירעגנּוה זיא קלָאפ סָאד :טגָאזעג ןּבָאה ײז
 .רּבדמ רעד ןיא קיטשרָאד

 ,םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד טלייצעגרעּביא טָאה דוד ןּואי ןדי
 ןּוא טנזיוט ןּופ טײלטּפױה יז רעּביא טכַאמעג טָאה רע ןּוא

 ,קלָאפ סָאד טקישעג טָאה דוד ןּוא* .טרעדנּוה ןּופ טײלטּפױה
 רעטנּוא לטירד ַא ןּוא ,ןבָאֹוי ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא לטירד ַא
 ןּוא ,רעדּורּב סבָאֹוי ,ןהָיּורצ ןּופ ןּוז םעד יַשיבַא ןּופ טנַאה רעד
 ךלמ רעד ןּוא .תַנ ןּופ ןיַּתִא ןּופ טנַאה רעד רעטנוא לטירד ַא
 ןײנסױרַא ךיוא ךיא לעװ ןײגסױרַא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה
 ;ןײגסױרַא טינ טסלָאז :טנָאזעג קלָאפ סָאד טָאה .ְךייַא טימ
 ףיוא ןעמ טעװ ,ןפולטנַא רימ ןלעװ ןפיולטנַא ּביױא םורָאװ
 ןלָאז זדנּוא ןּופ טפלעה ַא וליּפַא ןּוא ,טכַא ןייק ןגייל טינ ודנּוא
 ּוד רעּבָא ;טכַא ןייק ןגייל טינ ודנּוא ףיוא ןעמ טעװ ,ןעמּוקמּוא
 ,רעסעּב דנּוצַא זיא ;ודנּוא ןּופ טנזיוט ןעצ יװ יױזַא דנּוצַא טסיּב
 ךלמ רעד טָאה* .טָאטש ןּופ ףליה ּוצ ןייז ודנּוא טסלָאז ּוד זַא
 .ןָאט ךיא לעװ ,ןגיוא ערעיײַא ןיא טּוג זיא סָאװ :טגָאזעג יז ּוצ

 ןּוא ,רעיוט ןּופ טייז ןייּב טלעטשעג ךיז טָאה ךלמ רעד ןּוא
 ןיא ןּוא ןטרעדנּוה ןיא ןעגנַאנעגסױרַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד
 .ןטנויוט
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 ןיַּתִא ןּוא ןישיבַא ןּוא ןבָאֹוי ןליופַאּב טָאה ךלמ רעד ןּואי
 .ןעמֹולָשבַא טימ ,גנּוי םעד טימ ןסַאלעג רימ טייז :ןגָאז ּוצ ױזַא
 טָאה ךלמ רעד יװ טרעהעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 .ןעמֹולָשבַא ןגעוו טײלטּפױה עלַא ןלױפַאּב

 ןגעקַא דלעפ ןיא ןעננַאגעגסױרַא זיא קלָאפ סָאד ןּואי
 ןואי .םירפא ןּופ דלַאװ ןיא ןעוװעג זיא המחלמ יד ןּוא ,לארׂשי
 יד רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןטרָאד זיא לארׂשי ןּופ קלָאפ סָאד
 ןיא קַאלש רעסיורג ַא ןעװעג זיא ןטרָאד ןּוא ,ןדוד ןּופ טכענק
 ןטרָאד זיא המחלמ יד םורָאװ .טנזיוט קיצנַאװצ--גָאט םענעי
 רעד ןּוא ;דנַאל ןצנַאג ןּופ טכיזעג ןפיוא טײרּפשרַאפ ןעװעג
 טָאה דרעוװש יד יװ רעמ קלָאפ ןּופ טרעצרַאפ טָאה דלַאװ
 | .גָאט םענעי ןיא טרעצרַאפ

 .ןדוד ןּופ טכענק יד רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאה םֹולָשבַא ןּואי
 לזייאליומ רעד זיא ,לזייאליומ ַא ףיוא ןטירעג זיא םֹולָשבַא ןּוא
 ןייז ןּוא ,םיוּבנכיײא ןסיורג ַא ןּופ גײװצעג םעד רעטנּוא ןעמוקעג
 ויא רע ןוא ,םִיוּבנכײא םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ּפָאק
 סָאװ לוייאליומ רעד ןּוא ;דרע ןּוא למיה ןשיװצ ןּבילּבעג
 רע ןּוא ,ןַאמ ַא רענייא ןעזרעד טָאה* .קעװַא זיא םיא רעטנוא
 ןעזעג ךיא ּבָאה ןָא :טגָאזעג ןּוא ןבָאֹוי טליײצרעד טָאה
 ּוצ טגָאזעג בָאֹוי טָאהיי .םיוּבנכיײא ןפיוא ןעגנעה ןעמֹולָשבַא
 ָאט ,ןעזעג טסָאה ּוד זַא ןּוא :טלייצרעד םיא טָאה סָאװ ןַאמ םעד
 ןּוא ?דרע רעד ּוצ ןטרָאד ןגָאלשרעד טינ םיא ּוטסָאה סָאװרַאפ
 ַא ןּוא קיטשרעּבליז ןעצ ןּבעג ּוצ ריד ןעװעג טלָאװ רימ ףיוא
 ךיא ןעװ וליפַא :ןבָאֹי ּוצ טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה'* .לטרַאנ
 לעװ ,קיטשרעּבליז טנויוט טנעה עניימ ףיוא ןגיֹוװענּפָא גירק
 םורָאװ ,ןּוז סכלמ םעד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא טינ ךיא
 ןיֵשיבַא ןּוא ריד ןליױפַאּב ךלמ רעד טָאה ןרעיוא ערעזדנוא רַאפ
 ,ןייז טינ לָאז סע רעװ ,טיהענּפָא טייז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיַּתִא ןּוא
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 ַא ןיינַאּב לָאז ךיא זַא רעדָא* .ןעמֹולָשבַא טימ ,גנּוי םעד טימ
 -רַאפ ןּביילּב טינ ךַאז ןייק טעװ ,לעז ןיימ ןגעקַא טײקשלַאּפ
 .ןטײװ רעד ןּופ ןייטש טסעוו ּוד ןּוא ,ךלמ םעד ןּופ ןליוה -
 ןטלַאהפיוא טינ ױזַא ָאד ךיז ןעק ךיא :טגָאזעג בָאֹוי טָאהי* :
 ,טנַאה ןייז ןיא ןויּפשפרַאװ ַײרד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא .ריד טימ |

 טָאה רע ןעוו ,ןצרַאה סמֹולָשבַא ןיא ןכָאטשעגנײרַא יז טָאה ןּוא
 סבָאֹוי ,ןעננוי ןעצ ןּוא* .םיוּבנכײא ןטימ ןיא טּבעלעג ךָאנ |
 ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,טלעטשענמורַא ךיז ןּבָאה ,רעגערטנפַאװ |

 .טייטעג םיא ןּוא ןעמֹולָשבַא
 טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,רפֹוׁש ןיא ןוָאלּבעג טָאה בָאֹוי ןּואי

 -קירּוצ טָאה בָאֹוי םורָאװ ,לארׂשי ןנָאיכָאנ ןּופ טרעקעגמוא ךיז |
 ןּוא ,ןעמֹולָשבַא ןעמּונעג ןּבָאה יז ןּואי* .קלָאפ סָאד ןטלַאהעג |
 .ּבּורג רעסיורג רעד ןיא דלַאװ ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןּבָאה |
 ?פיוה ןסיורג רעייז ַא םיא רעּביא טלעטשעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא -
 וצ רעכַאלטיא ,ןפָאלטנַא ןענייז לארׂשי ץנַאג ןּוא .רענייטש -

 .ןטלעצעג ענייז
 -פיוא ךיז ןּוא ןעמּונעג ןּבעל ןייז ייּב ךָאנ טָאה םֹולָשבַא ןּוא*

 רע םורָאװ ;לָאט סכלמ ןיא סָאװ ןייטשלייז םעד טלעטשעג
 .ןעמָאנ ןיימ ןענָאמרעד ּוצ ןּוז ןייק טינ ּבָאה ךיא :טנָאזעג טָאה
 עמ ןּוא ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ןייטשלייז םעד ןפּורעג טָאה רע ןּוא
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב קנעדנָא סמֹולָשבַא םיא טּפּור

 ךימָאל :טגָאזעג טָאה ןקֹודָצ ןּופ ןּוז רעד ץֵעַמיחַא ןּואיי
 יּפָא ךיז טָאה טָאג זַא ,ךלמ םעד ןנָאונָא ןּוא ןפיול טשרָאקַא
 טָאה" .טנייפ ענייז ןּופ טנַאה רעד ןּופ םיא רַאפ טנכערעג |
 ;גָאט ןקיטנייה הרּוׂשּב-לעּב ַא טינ טסיּב :טנָאזעג םיא ּוצ בָאֹוי -

 טינ ּוטסלָאז גָאט ןקיטנייה רעּבָא ,גָאט רעדנַא ןַא ןגָאזנָא טסעװ
 .טיוט זיא ןּוז סכלמ םעד יװ ױזַא ,ןגָאזנָא !

 םעד לייצרעד יג :ישּוּכ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה בָאֹוי ןּואי
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 ּוצ טקּוּבעג ךיז ישּוּכ רעד טָאה .ןעזעג טסָאה ּוד סָאװ ךלמ
 .ןפָאלעגקעװַא זיא ןּוא ,ןבָאֹוי

 לָאמ ַא רעדיװ טָאה ןקֹודְצ ןּופ ןּוז רעד ץֵעַמיחַא ןּוא
 טעּב ךיא ,ךיוא ךימָאל ,ןייז טעװ סָאװ ןייז לָאז :ןבָאֹוי ּוצ טגָאזעג
 ןעד סָאװ ךָאנ :טגָאזעג בָאֹוי טָאה .ישּוּכ םעד ךָאנ ןפיול ,ךיד
 ניַא טינרָאג ריד טעװ הרוׂשּב יד זַא ,ןּוז ןיימ ,ןפיול ּוטסלָאז
 ."ןפיול לעװ ךיא ,ןייז טעװ סָאװ ןייז לָאז רעּבָא;== ?ןעגנערּב
 ןטימ ןפָאלעג זיא ץֵעַמיחַא ןּוא .ףיול :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה
 טעד טגָאיעגרעּבירַא טָאה רע ןּוא ,טנגעג זךדרַינ רעד ןּופ געוו
 | .ישּוּכ

 רעד ןּוא ,ןרעױט ײװצ יד ןשיװצ ןסעזעג זיא דוד ןּוא!
 ףיוא ,רעיוט ןּופ ךַאד םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רעטכעוו
 ןַאמ ַא טשרע ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא ,רעיומ רעד
 טנָאזעגנָא ןּוא ,ןפּורעגסױא רעטכעוו רעד טָאה=* .ןײלַא טפיול
 ַא זיא ,ןײלַא זיא רע ּביױא :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה .ךלמ םעד
 .רעטנענ ץלַא ןעמּוקעג זיא רענעי ןּוא .ליױמ ןייז ןיא הרוׂשּב
 רעד ןּוא ,ןפיול ןַאמ רעדנַא ןַא ןעזעג רעטכעװ רעד טָאהײ
 ַא ,עז :טגָאזעג ןּוא ןַאמרעױט םּוצ ןפורעגסיוא טָאה רעטכעו
 ןַא יא ךיוא רעד :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .ןײלַא טפיול ןַאמ
 .רענָאנָא

 ןפיול סָאד ןעקרעד ךיא :טגָאזעג רעטכעו רעד טָאה'י
 .ןקֹודְצ ןּופ ןּוז םעד ץֵעַמיחַא ןּופ ןפיול סָאד יװ ױזַא ןטשרע ןּופ
 ַא טימ ןּוא ,רע זיא שטנעמ רעטונג ַא :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה
 .רע טמּוק הרּוׂשּב רעטּוג

 !דירפ :ךלמ םּוצ טנָאזעג טָאה ןּוא ןפּורעג ץֵעַמיחַא טָאה
 ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז טימ ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה רע ןּוא
 -רעּביא טָאה סָאװ טָאג ןייד הוהי זיא טּביױלעג :טגָאזעג טָאה ןּוא
 טנַאה רעייז ןּביוהעגפיוא ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ יד טרעפטנעעג



 57 ּב לאומש 5 טי--29 חי

 דירפ זיא :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה* .ךלמ םעד רַאה ןיימ ףיוא
 ּבָאה ךיא :טגָאזעג ץֵעַמיחַא טָאה ?ןעמֹולָשבַא ּוצ ,גנוי םעד ּוצ
 סכלמ םעד טקישענקעװַא טָאה בָאֹוי ןעװ למּוט ןסיורג ַא ןעזעג
 .סָאװ טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא רעּבָא ,טכענק ןייד ךימ ןּוא ,טכענק
 טָאה .ָאד ךיז לעטש ,םּוא ךיז יירד :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה"
 .ןענַאטשעג זיא ןּוא ,טיירדעגמוא ךיז רע

 :טנָאזעג טָאה ישוּכ רעד ןּוא ;ןָא טמּוק ישּוּכ רעד טשרע'י
 טנייה ךיז טָאה טָאג זַא ,ךלמ רעד רַאה ןיימ ןּבָאה הרוׂשּב ַא לָאז
 -פיוא ןענייז סָאװ עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ריד רַאפ טנכערענּפָא
 :יֵשּוּכ םעד ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה"* .ריד ףיוא ןענַאטשעג
 :טנָאזעג ישּוּכ רעד טָאה ?ןעמֹולָשבַא ּוצ ,גנוי םעד ּוצ דירפ זיא
 עלַא ןּופ ןּוא ,ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ םיאנוָׂש יד ןּופ ןרעוו לָאז
 םעד ןּופ יװ ,ןוייּב םּוצ ריד ףיוא ןענַאטשענפיוא ןענייז סָאװ
 .גנוי
 -פורַא זיא רע ןּוא ,טרעטיצענפיוא ךלמ רעד טָאהי לי

 טָאה ןּוא ,רעיױט ןּופ ּבוטשרעּבױא רעד ןיא ןעננַאנעג
 ,םֹולָשבַא ןּוז ןיימ :טגָאזעג יױזַא רע טָאה קידנעײג ןּוא ;טנײװעג
 ןּברָאטשעג ךיא טלָאװ יַאװלה !ןּוז ןיימ םֹולָשבַא ,רעניײמ ןּוז
 !רעניימ ןּוז ,ןּוז ןיימ םֹולָשבַא ,ריד טָאטשנַא

 ןּוא ,טנייװ ךלמ רעד ,עז :ןבָאֹוי ןרָאװעג טגָאזעגנָא יא:
 .ןעמֹולָשבַא ףיוא טרעיורט רע

 רַאפ רעיורט ּוצ ןרָאװעג זיא גָאט םענעי ןיא העּושי יד ןּואי
 םענעי ןיא טרעהעג טָאה קלָאפ סָאד םורָאװ ,קלָאפ ןצנַאג םעד
 ןּוא* .ןּוז ןייז ןגעו טמעלקַאּב זיא ךלמ רעד :ןגָאז ּוצ יױװַא ,גָאט
 ןעמּוקעגנײרַא קידנעבנג ךיז גָאט םענעי ןיא זיא קלָאפ סָאד
 טייהרעטמעשרַאפ ךיז טעבנג קלָאפ סָאד יװ ױזַא ,טָאטש ןיא
 .המחלמ ַא ןיא ןפיולטנַא יז ןעוו

 ךלמ רעד ןּוא ,םינּפ ןייז טלקיװעגנייַא טָאה ךלמ רעד ןּואי



 ו/ 6 טי ּב לאומש 58
 ו

 .םֹוָשבַא ,םֹולָשבַא ןּוז ןיימ לו ןכיוה ַא ףיוא ןעירשעג טָאה
 | !רעניײמ ןּוז ,ןּוז ןיימ

 / :טנָאועג טָאה ןּוא ,זיוה ןיא למ םּוצ ןעמוקעג בָאֹוי זיא*
 ! סָאװ טכענק ענייד עלַא ןּופ םינּפ םעד טמעשרַאפ טנייה טסָאה
 . ענד ןופ ןּבעל סָאד ןּוא ,ןּבעל ןייד טעװעטַארעג טנייה ןּבָאה
 / ןּוא ,רעּבײװ ענייד ןּופ ןּבעל סָאד ןּוא ,רעטכעט ענייד ןּוא ןיז
 | ,טנייפ ענייד ןּבָאה ּוצ ּבילי ,רעּבײװסּפעק ענייד ןּופ ןּבעל סָאד
 / טניה טסָאה םורָאװ .רעּבָאהּביל ענייד ןּבָאה ּוצ טנייפ ןּוא
 | ןייק ןּוא טײלטּפױה ןייק ָאטינ ןענייז ריד ייּב זַא ,ןסיו טזָאלעג
 רימ ןּוא ,טּבעל םֹולָשבַא ןעוו זַא ,ךיא סייוו טנייה לי ;טכענק
  ענייד ןיא טכער ןעוועג לָאמסנעד טלָאװ ,טיוט טנייה ןענייז עלַא
 ןצרַאה םּוצ דער ןּוא ,סױרַא יג ,ףיוא ייטש ,דנּוצַא ןּוא" .ןגיוא
 / טינ טסייג ּוד זַא ,טָאג ייּב רעווש ךיא םורָאװ ,טכענק ענייד ןּופ
 סָאד ןּוא !טכַאנ יד ןּבײלּב ריד ייּב טעװ שטנעמ ַא ּבױא ,סױרַא
 ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ זייּב סָאדלַא יװ רעגרע ןייז ריד טעװ
 .דנּוצַא זיּב ןָא טנגּוי ןייד ןּופ ריד

 טצעועג ךיז טָאה רע ןּוא ,ןענַאטשענפױא ךלמ רעד זיא'
 .ּוצ יװַא ,טגָאזעגנָא ןעמ טָאה קלָאפ ןצנַאג םעד ןּוא ,רעיוט ןיא
 קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא .רעיוט ןיא טציז ךלמ רעד ,טעז :ןנָאז
 .ךלמ ןרַאפ ןעמוקעג זיא

 ,ןטלעצעג ענייז ּוצ רעכַאלטיא ןפָאלטנַא זיא לארׂשי זַא ןּוא
 ,טהנעטעג לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןיא קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה'"
 טנַאה רעד ןּופ ןעוװעג ליצמ ודנּוא טָאה ךלמ רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא
 רעד ןּופ טעװעטַארעג ודנּוא טָאה רע ןּוא ,טנייפ ערעזדנּוא ןּופ
 דנַאל ןּופ ןפָאלטנַא רע זיא דנּוצַא ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה
 טּבלַאזעג ןּבָאה רימ סָאװ ,םֹולָשבַא ןּואיי .ןעמֹולָשבַא ןגעוו ןּופ
 -רַאפ טנייה ,המחלמ רעד ןיא ןעמּוקענמּוא זיא ,זדנּוא רעּביא
 ?ךלמ םעד ןרעקמּוא ןגעװ ריא טנייווש סָאװ
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 רֶתָיבָא ּוצ ןּוא קֹודָצ ּוצ טקישעג טָאה דוד ךלמ רעד ןּוא= = |
 ױזַא ,הדּוהַי ןּופ עטסטלע יד ּוצ טדער :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םינהֹּכ יד

 םעד ןרעקּוצמּוא עטצעל יד ןייז ריא טלָאז סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ !
 זיא לארׂשי ץנַאג ןּופ טרָאװ סָאד םורָאװ-?זױה ןייז ןיא ךלמ

 ,ריא טייז רעדירּב עניימיי-?זיוה ןייז ןיא ךלמ םּוצ ןעמּוקעננָא !
 ןייז ריא טלָאז סָאװרַאפ ןּוא ,ריא טייז שיילפ ןיימ ןּוא ןייּב ןיימ
 ריא טלָאז ןאָׂשְמַע ּוצ ןּוא* ?ךלמ םעד ןרעקּוצמּוא עטצעל יד

 ןָאט טָאג רימ לָאז .ךָאד ּוטסיּב שיילפ ןיימ ןּוא ןייּב ןיימ :ןגָאז !
 געט עלַא רימ ייּב ןייז טינ טסעוװ ּוד ּבױא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא
 !טרָא סבָאֹוי ףיוא רעריפיליח רעד !

 ןּופ רענעמ עלַא ןּופ ץרַאה סָאד טניינעגּוצ טָאה רע ןּואי*
 רעק :ךלמ םּוצ טקישעג ןּבָאה יז ןּוא .ןַאמ ןייא יװ ױזַא הדּוהְי
 .טכענק ענייד עלַא ןּוא ּוד םּוא ךיז

 ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז ךלמ רעד טָאה*
 ןגעקטנַא ןייג ּוצ לֶנלִג ןייק ןעמּוקעג זיא הדּוהי ןּוא .ןדרַי ןויּב
 .ןדרַי ןרעּביא ךלמ םעד ןריפּוצרעּבירַא ידּכ ,ךלמ םעד

 ןּופ סָאװ ,רענימינּב רעד ,ןָארנ ןּופ ןּוז רעד יִעמִש ןּואיי
 ןּופ רענעמ יד טימ טרעדינעגּפָארַא ןּוא טלײַאעג טָאה ,םירּוחַּב
 ןַאמ טנזױט םיא טימ ןּוא* ;דוד ךלמ םעד ןגעקטנַא הדּוהי
 ןּוא ןיז ןצפּופ ענייז ןּוא ,טכענק סלּואָש ,ָאביצ ןּוא ,ןימינּב ןּופ
 םעד רעּבירַא ןענייז יז ןּוא .םיא טימ טכענק קיצנַאװצ ענייז
 ידּכ ,ןעמּוקעגרעּבירַא זיא םָארּפ רעד ןּוא* .ךלמ ןרַאפ ןדרַי !

 טּונ זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןּוא ,טניזעגזיוה סכלמ םעד ןריפּוצרעּבירַא
 ,ךלמ ןרַאפ ןלַאפעג ןָארַג ןּופ ןּוז רעד יִעֹמִׁש יא .ןגיוא ענייז ןיא
 טָאה רע ןּוא* .ןדרַי םעד ןײגרעּבירַא טלָאװעג טָאה רע ןעו !

: 
 ,דניז ַא ןענעכערוצ טינ רימ רַאה ןיימ לָאז :ךלמ םּוצ טגָאזעג
 ןכָארּברַאפ טָאה טכענק ןייד סָאװ ןענָאמרעד טינ טסלָאז ןּוא
 ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ךלמ רעד רַאה ןיימ סָאװ גָאט םעד ןיא
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 .ןצרַאה םּוצ ןעמענ סָאד ךיז לָאז ךלמ רעד זַא ,םִיַלָשּורי
 ןיּב טָא ןּוא ,טקידניזעג ּבָאה ךיא זַא סיײװ טכענק ןייד םורָאװיי
 ,ףסֹוי ןּופ זיוה ןצנַאג ןּופ רעטשרע רעד טנייה ןעמּוקעג ךיא
 .ךלמ םעד רַאה ןיימ ןגעקטנַא ןרעדינוצּפָארַא

 טָאה ןּוא ,ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד יַשיבַא ןפּורעגּפָא ךיז טָאה*
 טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןרעװ טייטעג יִעֹמִׁש טינ לָאז :טגָאזעג
 סָאװ :טגָאזעג דוד טָאה=* ;טָאג ןּופ ןטּבלַאזעג םעד ןטלָאשעג
 / טלָאז ריא זַא ,ןהָיּורצ ןּופ ןיז ריא ,ְךייַא טימ ןָא ךיז ךיא רעק
 / שטנעמ ַא ןרעװ טייטעג טנייה לָאז ?רעטש ַא רַאפ ןייז טנייה רימ
 / ןיּב טנייה זַא ךיא סיײװ טשרע ,רָאװרַאפ םורָאװ ?לארׂשי ןּופ
 .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא ךיא

 .ןּברַאטש טינ טסעוװ :ןיִעמִש ּוצ טנָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא*
 .ןרָאװשעג םיא טָאה ךלמ רעד ןּוא

 ןגעקטנַא טרעדינענּפָארַא טָאה ,ןּוז סלּואָש ,תֶׁשֹוביפמ ןּוא*
 ןּוא ,סיפ ענייז טכַאמעג טכערּוצ טינ טָאה רע ןּוא ,ךלמ םעד
 טינ רעדיילק ענייז ןּוא ,סעסנָאװ ענייז טכַאמעג טכערּוצ טינ
 ויּב ןעגנַאגעגקעװַא זיא ךלמ רעד סָאװ גָאט םעד ןּופ ,ןשַאװעג
 .םולשּב ןעמּוקעגקירּוצ זיא רע סָאװ גָאט םעד

 םעד םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמּוקעג זיא רע זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ּוטסיּב סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה ,ןגעקטנַא ךלמ
 רַאה ןיימ :טנָאזעג רע טָאהי ?תֶשֹוביּפמ ,רימ טימ ןעגנַאגעג טינ
 טָאה טכענק ןייד םורָאװ ,טרַאנעג ךימ טָאה טכענק ןיימ ,ךלמ
 ןטייר לעװ ןּוא ,ןילעזייא יד ןעלטָאונָא רימ לעװ ךיא :טגָאזעג
 ַא זיא טכענק ןייד לײװ ;ךלמ ןטימ ןייג לעװ ןּוא ,ריא ףיוא
 רַאפ טכענק ןייד ףיוא טדערעגנָא טָאה רע ןּוא* .רעקידעקניה
 ַא יװ ױזַא זיא ךלמ רעד רַאה ןיימ רעּבָא ,ךלמ םעד רַאה ןיימ
 םורָאװ"י .ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ ּוט םּורד ;טָאג ןּופ ךאלמ
 טרעװ יװ שרעדנַא טינ זיא רעטָאפ ןיימ ןּופ זיוה עצנַאג סָאד
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 ןגעװטסעד ןּופ ,ךלמ םעד רַאה ןיימ ייּב טױט םעד ןעװעגי
 -,שיט ןייד ייּב ןסע סָאװ יד ןשיװצ טכענק ןייד טכַאמעג וטסָאה
 ןגָאלק ּוצ ךָאנ ךיז לָאמּוצ ,ךָאנ ךיא ּבָאה טכער רעסָאװ ןּוא
 ?ךלמ ןרַאפ

 ּוטסלָאז ךָאנ סָאװ ּוצ :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה
 ןטימ ןלייט ךיז טלָאז ָאביצ ןּוא ּוד :סייה ךיא ?דייר ענייד ןדער !

 סָאד ךיוא רע לָאז :ךלמ םּוצ טגָאזעג תֶשֹוביפמ טָאה* .דלעפ
 ןעמוקעג זיא ךלמ רעד רַאה ןיימ זַא םעדכָאנ ,ןעמענּוצ עצנַאג
 .זיוה ןייז ןיא םולשּב

 ןּופ טרעד:נעגּפָארַא טָאה רעדֶעלִג רעד יֵלְורַּב ןּואי
 ידּכ ,ןדרַי םּוצ ךלמ ןטימ ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא רע ןּוא ,םילנֹור
 רעייז ןעװעג זיא יֵלְורַּב ןּוא* .ןדרַי ןרעּביא ןטײלַאּב ּוצ םיא
 םעד ןטלַאהעגסוא טָאה רע ןּוא ;רָאי קיצכַא ןּופ ןַאמ ַא ,טלַא
 רעייז ןעוװעג זיא רע םורָאװ ,םִיַנחַמ ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ךלמ
 .ןַאמ רעכייר ַא

 טימ רעּבירַא ּוד םּוק :ןיִלְורַּב ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה*
 .םִיַלָשּורי ןיא רימ ייּב ןטלַאהסױא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,רימ
 ןּופ געט יד ןענייז ךָאנ ליפ יװ :ךלמ םּוצ טגָאזעג יַלְזרַּב טָאה

 ןייק ךלמ ןטימ ןײנפױרַא לָאז ךיא זַא ,ןּבעל ןיימ ןּופ ןרָאי יד |
 ןעד ךיא לעװ ;רָאי קיצכַא ןּופ ןַאמ ַא טנייה ןיּב ךיא** ?םִיַלָשּורי
 ַא ןריּפש טכענק ןייד ןעד טעװ ?סטכעלש ןּוא סטּוג ןשיוװצ ןסיו
 ןעק ?ןעקנירט לעװ ךיא סָאװ ןּוא ןסע לעװ ךיא סָאװ ןיא םעט
 ּוצ ןּוא ?סנרעגניז ןּוא סרעגניז ןּופ לוק םעד ןרעה ךָאנ ןעד ךיא
 םעד רַאה ןיימ ףיוא טסַאל ּוצ ןייז ךָאנ טכענק ןייד לָאז סָאװ
 ;ךלמ ןטימ ןדרַי םעד ןײגרעּבירַא טכענק ןייד ןעק םיוק* ?ךלמ
 -רַאפ עקיזָאדיד ןטלעגרַאפ ךלמ רעד רימ לָאז סָאװ ךָאנ ןּוא
 ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז טכענק ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאו=* ?גנוטלעג
 ןּוא רעטָאפ ןיימ ןּופ רבק םייּב טָאטש ןיימ ןיא ןּברַאטש ךימָאל

| 
| 
' 
| 
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 רע לָאז ,םֶהֹמִּכ טכענק ןייד יא טָא רעּבָא .רעטּומ ןיימ
 ויא סָאװ םיא טימ ּוט ןּוא ,ךלמ םעד רַאה ןיימ טימ ןײגרעּבירַא
 .ןגיוא ענייד ןיא טּוג

 ,רימ טימ ןײגרעּבירַא םֶהֹמִּכ לָאז :טגָאזעג ךלמ רעד טָאהי
 ןּוא ;ןגױא ענייד ןיא טּוג ןיא סָאװ םיא טימ ןָאט לעװ ךיא ןּוא
 .ןָאט ריד ךיא לעװ ,רימ ןּופ ןעגנַאלרַאפ טסעו ּוד סָאװ ץלַא

 ,ןדרַי םעד ןעננַאגעגרעּבירַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא*
 טָאה ךלמ רעד ןּוא .ןעננַאנעגרעּבירַא ויא ךלמ רעד ןּוא
 ךיז טָאה רע ןּוא .טשטנעּבעג םיא טָאה ןּוא ,ןיֵלְזרַּב טשוקעג
 .םייה ןייז ןיא טרעקענמּוא

 םֶהֹּמִּכ ןּוא ,לֶנלַג ןייק ןעגנַאגענרעּבירַא ויא ךלמ רעד ןּואי*
 ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,םיא טימ ןעננַאגעגרעּבירַא זיא
 ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ קלָאפ םעד ןּופ טפלעה ַא ךיוא ןּוא ,הדּוהְי
 .ךלמ םעד טריפעגרעּבירַא

 ,ךלמ םּוצ ןעמוקעג ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא טשרע יי
 יקעװַא ךיד ןּבָאה סָאװרַאפ :ךלמ םּוצ טנָאזעג ןּבָאה יז ןּוא
 ןּבָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד ,רעדירּב ערעזדנּוא טעבנגעג
 ,ןדרַי ןרעּביא טניזעגזיוה ןייז ןּוא ךלמ םעד טריפעגרעּבירַא
 ןופ רענעמ עלַא ןּבָאה= ?םיא טימ ןדוד ןּופ ןשטנעמ עלַא ןּוא
 ויא ךלמ רעד לײװ :לֵארׂשִי ןּופ רענעמ יד טרעפטנעעג הדּוהי
 -רעד ףיוא ךייַא טסירדרַאפ ןעד סָאװרַאפ ןּוא .בורק ַא ודנּוא
 ?סכלמ םעד ןּופ ןסענעג ןסע ןעד רימ ןּבָאה ?ךַאז רעקיזָאד
 רענעמ יד ןּבָאה*+ ?ןרָאװעג ןעקנַאשעג קנַאשעג ַא ודנוא זיא יצ
 רימ :טנָאזעג ןּוא ,הדּוהי ןּופ רענעמ יד טרעפטנעעג לארׂשי ןּופ
 ףיוא רעכליּב ךיוא ןענייז רימ ןּוא ,ךלמ ןיא םיקלח ןעצ ןּבָאה
 ןיילק ּוצ ודנּוא ריא טָאה סָאװרַאפ טנייה ,ךייַא ןּופ ןדוד
 עטשרע סָאד ןעװעג טרָאװ רעזדנּוא טינ זיא ןּוא ?טכַאמענ
 ?ךלמ רעזדנוא ןרעקּוצמּוא
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 ןעװעג ןענייז הדּוהי ןּופ רענעמ יד ןּופ רעטרעװ יד ןּוא
 .לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּופ רעטרעװ יד יװ רעטרַאה

 ןַאמ רעקיטכערטרעדינ ַא ןפָארטעג ךיז טָאה ןטרָאד ןּואי ב !
 ןַאמ ַא ,ןירכִּב ןּופ ןּוז רעד עַבָש ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ = |
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,רפֹוש ןיא ןוָאלּבעג רע טָאה ;רענימינּב ַא !

 ,ןדוד ןיא קלח ןייק טינ ןּבָאה רַימ
 .ןישָי ןּופ ןּוז םעד ןיא השּורי ןייק טינ ןּבָאה רימ ןּוא
 !לארׂשי ,ןטלעצעג ענייז ּוצ רעכַאלטיא
 ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּואי

 ןּופ רענעמ יד רָאנ ,ןירכִּב ןּופ ןּוז םעד עַבֶׁש ךָאנ ןדוד רעטניה
 .זיּב ןּוא ןדרַי ןּופ ,ךלמ רעייז ןָא טפעהַאּב ןעוװעג ןענייז הדּוהְי
 .םִיַלָׁשּורי

 רעד ןּוא ;םִיַלָשּורי ןיא זיוה ןייז ןיא ןעמּוקענ זיא דוד ןּוא*
 ןוָאלעג טָאה רע סָאװ רעּבײװסּפעק ןעצ יד ןעמּונעג טָאה ךלמ |

 ,זױהכַאװ ַא ןיא טצעזעגנײרַא יז טָאה רע ןּוא ,זיוה סָאד ןטיה ּוצ
 .ןעמּוקעג טינ יז ּוצ זיא רע רעּבָא ,ןטלַאהעגסוא יז טָאה ןּוא
 ,טיוט רעייז ןּופ גָאט םעד ויּב טרַאּפשעגנײיַא ןעוועג ןענייז יז ןּוא
 .תונמלַא עקידעּבעל

 יד ףיונוצ רימ ףּור :ןאָׂשָּמַע ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּואי
 .ָאד ּוד ךיז לעטש ךָאנרעד ,געט ירד ןיא הדּוהי ןּופ רענעמ

 ךיז טָאה רע ןּוא ,הדּוהי ןפּורפיונוצ ןעגנַאגעג אָׂשָמַע זיא;
 טָאה" .טלעטשעג םיא טָאה רע סָאװ טייצ רעד רעּביא טמַאזעג
 ןּופ ןּוז רעד עַבֶש ודנּוא טעװ דנּוצַא :ןיֵשיבַא ּוצ טנָאזעג דוד
 ןּופ טכענק יד םענ ּוד .םֹולָשבַא יװ סטכעלש רעמ ןָאטנָא ןירכִּב
 עטקיטסעּפַאּב רע טניפעג רעמָאט ,ךָאנ םיא גָאי ןּוא ,רַאה ןייד
 .ןגיוא ערעודנוא ןּופ ןכַאמסױרַא ךיז טעװ ןּוא ,טעטש

 ,ןבָאֹוי ןּופ ןשטנעמ יד םיא רעטניה ןעגנַאגעגסױרַא ןענייזי
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 ןענייז יז ןּוא ,םירֹוּבינ עלַא ןּוא ,םיתֵלּפ יד ןּוא םיתֵרּכ יד ןּוא
 .ןירכִּב ןּופ ןּוז םעד עַבָש ןגָאױצכָאנ םִיַלָשּורי ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא
 אָׂשִמַע זיא יױװַא ,ןֹועְבִנ ןיא סָאװ ןייטש ןסיורג םייּב ןענייז יז יווי
 ןיא טרונעגנָא ןעוװעג זיא בָאֹוי ןּוא .ייז ןגעקטנַא ןעמּוקעגנָא
 דרעווש ַא טימ לטרַאנ ַא ןעװעג זיא ףיורעד ןּוא ,דײלקנפַאװ ןייז
 -סױרַא זיא רע יװ ןּוא ;דייש ריא ןיא ןדנעל ענייז ּוצ טפעהַאּב
 ּוצ טגָאזעג בָאֹוי טָאה' .ןלַאפעגסױרַא יז זיא ױזַא ,ןעגנַאגעג
 טנַאה עטכער סבָאֹוי ןּוא ?רעדּורּב ןיימ ,ריד ּוצ דירפ זיא :ןאָׂשָמַע
 ןואי* .ןשּוק ּוצ םיא ידּכ ,דרָאּב ןרַאפ ןאָׂשָמַע ןעמּונעגנָא טָאה
 סבָאֹוי ןיא סָאװ דרעװש רעד רַאפ טיהעג טינ ךיז טָאה אָׂשָמַע
 -סױרַא ןּוא ,ךיוּב ןיא ריא טימ ןָאטעג ץעז ַא םיא רע טָאה ;טנַאה
 טפרַאדעג טינ ןּוא ,דרע רעד ףיוא דײװעגניא ענייז טזָאלעג
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;ןטײװצ ַא ןָאט םיא

 עֵבֶׁש טגָאיעגכָאנ ןּבָאה יַשיבַא רעדּורּב ןייז ןּוא בָאֹוי ןּוא
 ןענַאטשעג זיא ןעגנוי סבָאֹוי ןּופ ןַאמ ַא ןּואי* .ןירכִּב ןּופ ןּוז םעד
 סע רעוו ןּוא ,ןבָאֹוי ליװ סע רעװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא רעּביא
 טלקייקעג ךיז טָאה אָׂשָמַע ןּואי* !ןבָאֹוי רעטניה ,ןדוד רַאפ זיא
 עצנַאג סָאד וַא ,ןעזעג ןַאמ רעד טָאה ;געװ ןטימ ןפיוא טּולּב ןיא
 ןאָׂשָמַע טײרדענּפָא טָאה רע ןּוא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה קלָאפ
 ןעוו ,דנּב ַא םיא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ןּוא ,דלעפ ןפיוא געוו ןּופ
 ,םיא ןּבעל ןעמּוקענּוצ זיא סָאװ רעכַאלטיא זַא ןעזעג טָאה רע
 ןּופ ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא רע זַא'* .טלעטשענּפָא ךיז טָאה
 עֵבָש ןגָאױוצכָאנ ,ןבָאֹוי רעטניה ןעגנַאגעג רעכַאלטיא זיא ,געו
 .ןירכִּב ןּופ ןּוז םעד

 לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד זיא רע ןּוא'*
 נייַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ;םירַּב עלַא ןּוא ,הֶכֵעַמתיֵּב ןּוא לֵבָא זיּב
 יז ןּוא* .םיא רעטניה ןעגנַאגעג ךיוא ןענייז ןּוא ,טלמַאזעג
 "תיֵּב ןּופ לַבָא ןיא םיא ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה ןּוא ןעמּוקעג ןענייז
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 ,טָאטש רעד םּורַא לַאװדרע ןַא ןטָאשעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ,הָכֲעַּמ !
 עצנַאג סָאד ןּוא .ןּבָארגגנוטסעפ םעד ןיא ןענַאטשעג זיא סע ןּוא !

 ידּכ ,ןרעטשעצ ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ןבָאֹוי טימ סָאװ קלָאפ
 .רעיומ יד ןפרַאװּוצניײַא !

 !טרעה :טָאטש רעד ןּופ ןפורעג יורפ עגולק ַא טָאהי
 ןּוא ,רעהַא זיּב ןענעג :ןבָאֹוי ּוצ ,ךייַא טעּב ךיא ,טגָאז !טרעה !

 יורפ יד ןּוא ,ריא ּוצ טנענעג רע טָאה* .ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא
 יז טָאה .ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?בָאֹוי ּוד טסיּב :טגָאזעג טָאה
 רע טָאה .טסניד ןייד ןּופ רעטרעװ יד רעה :טגָאזעג םיא ּוצ
 טָאה ןדער :ןגָאז ּוצ יוװַא ,טגָאזעג יז טָאה= .רעה ךיא :טגָאזעג
 ןעמ טָאה ןגערפ ,ןגָאז ּוצ ױזַא ,טשרעּוצ ןדער טלָאזעג ןעמ
 .טקידנעעגּפָא ןעמ טלָאװ םּורַא יױזַא ןּוא ,לֵבָא ייּב ןגערפ טלָאזעג
 ןטייט ּוטסליװ ;לארׂשי ןּופ עיירטעג עכַאלדירפ ןענייז רימיי
 דנּוא ּוטסלָאז סָאװ ךָאנ ?לארׂשי ןיא רעטּומ ַא ןּוא טָאטש ַא
 :טנָאזעג ןּוא טרעפטנעעג בָאֹוי טָאה*" ?טָאג ןּופ הלחנ יד ןעגנערּב
 ךיא ּביוא ןּוא ןעגנערּבמּוא לעװ ךיא ּביוא ,רימ הלילח ,הלילח
 םעד ןּופ ןַאמ ַא טרעיינ ;ךַאז יד זיא יװַא טיי !ןרעטשעצ לעװ
 ,ןירכִּב ןּופ ןּוז רעד עַבֶׂש זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םירפא ןּופ גרעּבעג
 .ןדוד ןגעקַא ,ךלמ םעד ןגעקַא טנַאה ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה
 .טָאטש רעד ןּופ ןײגקעװַא לעװ ךיא ןּוא ,ןײלַא םיא סױרַא טינ
 -ּפָארַא ּפָאק ןייז ריד טרעװ טָא :ןבָאֹוי ּוצ טגָאזעג יורפ יד טָאה
 .רעיומ רעד ןּופ ןפרָאװעג

 ריא טימ קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ ןעמּוקעג זיא יורפ יד ןּואי
 ןוז םעד עַבָש ןּופ ּפָאק םעד ןטינשענּפָא ןּבָאה יז ןּוא ,המכח-

 ןזָאלּבעג טָאה רע ןּוא .ןבָאֹוי ּוצ ןפרָאװעגּפָארַא ןּוא ,ןירכַּב ןּופ
 ,טָאטש רעד ןּופ טײרּפשעצ ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,רפֹוש ןיא |
 טרעקעגמּוא ךיז טָאה בָאֹוי ןּוא .ןטלעצעג ענייז ּוצ רעכַאלטיא |

 .ךלמ םּוצ םִיַלָשּורי ןייק
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 ;לארׂשי ןּופ ליח ןצנַאג םעד רעּביא ןעװעג זיא בָאֹוי ןּואי
 יד רעּביא ןּוא םיתָרּכ יד רעּביא ,ןעֶדְיֹוהי ןּופ ןּוז רעד הָיְנּב ןּוא
 ןּוז רעד טְפָׁשֹוהי ןּוא ;וניצ םעד רעּביא ,םֶרֹודֲא ןּוא** ;םיתלּפ
 ןּוא ;רעּביײרש רעד ,אָוׁש ןּוא ;רענָאמרעד רעד ,ןדּוליחַא ןּופ
 ןעװעג זיא ריאֵי ןּופ אָריִע ךיוא ןּוא* .םינהֹּכ ,רָתָיבֶא ןּוא קֹודְצ
 .ןדוד ייּב ןַאמרעּבױא ןַא

 ײרד ,ןדוד ןּופ געט יד ןיא רעגנּוה ַא ןעװעג זיא סע ןּוא אר
 םינּפ םעד טכּוועג טָאה דוד ןּוא ,רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא ,רָאי

 / ןּופ ןּוא ןלּואָש ןגעוו ןּופ זיא סָאד :טגָאזעג טָאג טָאה .טָאנ ןּופ
  .םינֹועְבִנ יד טייטעג טָאה רע סָאװרַאפ ,זיוה ןקיטּולּב םעד ןגעוו

 יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,םיִנֹועְבִנ יד ןפורעג ךלמ רעד טָאה;
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעװעג טינ ןענייז םיִנֹועְבִנ יד ןּוא-טדערעג
 רעדניק יד ןּוא ;ירֹומָא ןּופ ּביילּברעּביא םעד ןּופ רָאנ ,לארׂשי
 ּוצ טכּוזעג יז טָאה לּואָש ןּוא ;יײז ּוצ ןרָאװשעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ טייקידרעפייא ןייז ןיא ןגָאלשרעד
 ךיא לָאז סָאװ :םינֹועְבִנ יד ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּואי-הדּוהי ןּוא
 טלָאז ריא זַא ,ןייז רּפּכמ ךיא ןעק סָאװ טימ ןּוא ,ןָאט ךייא
 :טגָאזעג םיא ּוצ םינֹועְבִנ יד ןּבָאה! ?טָאנ ןּופ הלחנ יד ןשטנעּב
 ןייז ןּופ ןּוא ןלּואָש ןּופ דלָאנ ןּוא רעּבליז ןייק טינ טמּוק ודנוא
 .לארׂשי ןּופ ןשטנעמ ַא ןטייט ּוצ םּורעד טינ טייג ודנוא ןּוא ,זיוה
 ?ןָאט ךייַא לָאז ךיא ,ריא טננַאלרַאפ סָאװ :טנָאזעג רע טָאה
 -רַאפ זדנּוא טָאה סָאװ ןַאמ רעד :ךלמ םּוצ טנָאזעג יז ןּבָאה'
 ןענייז רימ זיּב ודנּוא ןגעק טנַאלּפעג טָאה סָאװ ןּוא ,טדנעל
 לּובג ןצנַאג ןיא דנַאטשַאּב ַא ןּבָאה ּוצ ןּופ ןרָאװעג טניליטרַאפ
 ןרעװ ןּבעגעגרעּביא זדנּוא ןלָאז רעדניק ענייז ןּופ" ,לארׂשי ןּופ
 לנרעּב ןפיוא טָאג רַאפ ןעגנעהפיוא יז ןלעװ רימ ןּוא ,ןַאמ ןּביז
 ךלמ רעד טָאה .טָאנ ןּופ ןטלײװרעדסױא םעד ,יֵלּואָש ןּופ
 .ןּבעג לעװ ךיא :טנָאזעג

 .לּואַש-תַעְבְג א
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 ןָתָנֹוהְי ןּופ ןּוז םעד תֶשֹוביִפמ טניושעג טָאה ךלמ רעד .ּואי
 ,ייז ןשיווצ סָאװ טָאג ןּופ העובש רעד רעּביא ,ןְלּואָש ןּופ ןּוז םעד
 רעד טָאה* .ןלּואָש ןּופ ןּוז םעד ןֶתָנֹוהי ןשיוװצ ןּוא ןדוד ןשיװצ
 ,ןהָיַא ןּופ רעטכָאט רעד הָּפצִר ןּופ ןיז ייװצ יד ןעמּונעג ךלמי

 יד ןּוא ,ןתֶשֹוביפמ ןּוא ןינֹומרַא ,ןלּואָש ןּופ ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ
 טָאה יז סָאװ ,ןלּואָש ןּופ רעטכָאט רעד לכימ ןּופ ןיז ףניפ
 רע ןּואי ;הָלֹוחמ ןּופ ,ןיִלורַּב ןּופ ןּוז םעד לֵאירדַע ןּופ ןרָאּבעג
 יז ןּוא ,םיִנֹועְבִנ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעגרעּביא ייז טָאה
 ןענייז יז ןּוא ;טָאג רַאפ גרַאּב ןפיוא ןעננַאהעגפיוא יז ןּבָאה
 טייטעג ןענייז יז ןּוא .םענייא ןיא ןּביז עלַא ןעמּוקעגמּוא
 .טינשנטשרעג ּבײהנָא ןיא ,טינש ןּופ געט עטשרע יד ןיא ןרָאװעג

 ,קַאז ַא ןעמונעג טָאה ןהָיַא ןּופ רעטכָאט יד הָּפצִר ןּואי } 
 טינש ּבײהנָא ןּופ ,זלעפ ןפיוא טײרּפשעגסױא ךַיז סע טָאה ןּוא
 ןּוא .למיה ןּופ רעסַאװ יז ףיוא ןסָאגעגּפָארַא ךיז טָאה סע זיּב
 יז ףיוא ץָאלּפָארַא ךיז למיה ןּופ לגיופ ַא טזָאלעג טינ טָאה יז
 - .טכַאנ ייּב דלעפ ןּופ היח ַא ןּוא ,גָאט ייּב

 רעטכָאט יד הָּפצַר סָאװ ןדוד ןרָאװעג טליײצרעד ויאיי
 דוד זיא** .ןָאטעג טָאה ,ןלּואָש ןּופ ּבײװסּפעק יד ,ןהָיַא ןּופ!
 רענייּב יד ןּוא ,ןלּואָש ןּופ רענייּב יד ןעמּונעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 יז ןּבָאה סָאװ ,דָעלְנ-שיִבְי ןּופ רענעמ יד ןּופ ,ןּז ןייז ןָתָנֹוהְי ןּופ
 םיּתשלּפ יד סָאװ ןְשיתיֵּב ןּופ קרַאמ םעד ןּופ טעבנגעגקעװַא
 יד סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןעגנַאהעגפיוא טַאהעג ןטרָאד יז ןּבָאה
 טָאה רע ןּוא= .ַעֹוּבלִג ןיא ןלּואָש ןגָאלשעג ןּבָאה םיּתשלּפ
 רענייּב יד ןּוא ,ןלּואָש ןּופ רענייּב יד ןטרָאד ןּופ טכַארּבעגּפױרַא
 יד ןּופ רענייּב יד ןּבילקעגפיוא טָאה עמ ןּוא ;ןּוז ןייז ןֶתָנֹוהְי ןּוּפ
 ןלּואָש ןּופ רענייּב יד ןּבָארנַאּב טָאה עמ ןּוא* .ענעננַאהעג
 ךופ 7 םעד ןיא ,עֶלֵצ ןיא ,ןימינּב דנַאל ןיא ןּוז ןייז ןֶתָנֹוהְי ןּוא
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 ךלמ רעד סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה עמ ןּוא ;ןשיק רעטָאפ ןייז
 .ןלופַאּב טָאה

 .םעד ךָאנ דנַאל םּוצ ןטעּבעגרעּביא ךיז טָאה טָאג ןּוא

 טימ המחלמ ַא טַאהעג רעדיװ ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא;*
 יּפָארַא ןּבָאה םיא טימ טכענק ענייז ןּוא דוד ןּוא ,לארׂשי
 ןּוא ,םיּתשִלּפ יד טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה ןּוא ,טרעדינעג
 ןעוועג זיא סָאװ בֹונבייּבשִי ןּואי* .ןרָאװעג טפַאלשעגּפָא זיא דוד
 ןעוועג זיא זיּפש ןייז ןּופ גָאװ יד ןּוא ,"הָּפָר םעד ןּופ רעדניק יד ןּופ
 ַא טימ טריונעגנָא ןעװעג זיא רע ןּוא ,רעּפּוק לקָׁש טרעדנּוה ירד
 יַשיבַא רעּבָא* .ןדוד ןגָאלשרעד טלָאװעג טָאה ,ןדרעוושנ רעיינ
 ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,ףליה ּוצ ןעמּוקעג םיא זיא ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד
 ןשטנעמ סדוד ןּבָאה לָאמסנעד .טײטעג םיא ןּוא יּתשִלּפ םעד
 ןײגסױרַא טינ רעמ טסלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא רַאפ ןרָאװשעג
 טכיל סָאד ןשעלרַאפ טינ טסלָאז ידּכ ,המחלמ ןיא ודנּוא טימ
 .לארׂשי ןּופ

 המחלמ ַא ןעװעג רעדיװ זיא ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי*
 - "רעד הָׁשּוח ןּופ יֵכּבִס טָאה לָאמסנעד ;םיּתשִלּפ יד טימ בֹוג ןיא
 .הָפָר םעד ןּופ רעדניק יד ןּופ סָאװ ןפַס ןגָאלש

 יד טימ בֹוג ןיא המחלמ ַא ןעװעג רעדיװ זיא סע ןּואי"
 רעמֶחְליִתיִּב רעד םינרֹואייִרעי ןּופ ןּוז רעד ןְנָחלֶא ןּוא ;םיּתשִלּפ

6 = = 

 ויּפש ןייז ןּופ ץלָאה רעד סָאװ ,תַג ןּופ ןתִילָג ןגָאלשרעד טָאה
 .רעּבעװ ןּופ גנַאטש רעד יװ יװַא ןעװעג זיא

 ןטרָאד ויא .תַג ןיא המחלמ ַא ןעוװעג רעדיװ זיא סע ןּואי
 ןּוא טנעה ענייז ןּופ רעגניפ יד סָאװ טיירטש ןּופ ןַאמ ַא ןעװעג
 ריפ ,סקעז ןּוא סקעז ּוצ ןעװעג ןענייז סיפ ענייז ןּופ רעגניפ יד
 ןּופ ןרָאּבעג ןעוװעג זיא ךיוא רע ןּוא .לָאצ ןיא קיצנַאװצ ןּוא
 םיא טָאה ;לארׂשי טרעטסעלעג טָאה רע ןּוא* .הָּפָר םעד
 .ןגָאלשרעד ,רעדּורּב סדוד ,יִעמִש ןּופ ןּוז רעד ןֶתְנֹוהְי

 .1/ ,ב םירבד עז .ןזיר ןּופ םַאטש ַא *
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 ןיא הָפָר םעד ןּופ ןרָאּבעג ןעװעג ןענייז ריפ עקיזָאדיד
 ךרּוד ןּוא ,ןדוד ןּופ טנַאה רעד ךרוד ןלַאפעג ןענייז יז ןּוא

 .טכענק ענייז ןּופ טנַאה רעד

 "מעד ןּופ רעטרעװ יד טָאג ּוצ טדערעג טָאה דוד ןּוא בר
 ליצמ םיא טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא ,גנַאזעג ןקיזָאד

 טנַאה רעד וּופ ןּוא ,טנייפ ענייז עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעוועג
 :טנָאזעג טָאה רע ןּואי .ןלּואָש ןּופ

 ,גנוטסעפ ןיימ ןּוא זלעפ ןיימ זיא הוהי
 ;ןענירטנַא ךימ טכַאמ סָאװ רעד ןּוא
 ,םיא ןיא ךימ ץיש ךיא סָאװ ולעפ ןיימ טָאג;
 ,ףליה ןיימ ןּופ ןרָאה רעד ןּוא דליש ןיימ
 ,גנונירטנַא ןיימ ןּוא םערּוט ןיימ
 ,טכערמּוא ןּופ ךימ טספלעה סָאװ ,רעפלעה ןיימ
 !הוהי זיא טּביױלעג :ףּור ךיא*

 .ןפלָאהעג ךיא רעװ טנייפ עניימ ןּופ ןּוא

 ,טיוט ןּופ ןלעװ ךימ ןּבָאה טלגנירעגמּורַא םורָאװ
 ;ןקָארשעג ךימ ןּבָאה גנַאגרעטנוא ןּופ ןכייט
 ,ןעמּונעגמּורַא ךימ ןּבָאה דרערעטנוא ןּופ קירטשי
 .טיוט ןּופ ןצענ רימ ןענייז ןעמּוקעגנגעקַא
 ,הוהי ּוצ ןפורעג טיונ ןיימ ןיא ךיא ּבָאה'
 ,ןפּורעג ךיא ּבָאה טָאג ןיימ ּוצ ,ָאי
 ,לוק ןיימ לּפמעט ןייז ןּופ טרעהעג טָאה רע ןּוא
 .ןרעיוא ענייז ןיא ףעמּוקעג זיאו יירשעג ןיימ ןּוא
 .דרע יד ךיז טָאה טלקַאװעג ןּוא טלקָאשעג ןּואי
 ;טרעטיצעג ןּבָאה למיה ןּופ ןטסעפטנּורג יד
 ;טנרעצעג טָאה רע לײװ ,טלקָאשעג ךיז ןּבָאה יז
 ,וָאנ ןייז ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא ךיור ַא'
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 .;טרעצרַאפ רעייפ ַא טָאה ליומ ןייז ןּופ ןּוא
 .םיא ןּופ טנערּבעג ןּבָאה ןליוק

 ,טרעדינעג ןּוא למיה םעד טניינעג טָאה רע ןּואי"
 .סיפ ענייז רעטנּוא לּבענ ַא טימ

 ,ןגיולפעג ןּוא בּורּכ ַא ףיוא ןטירעג זיא רע ןּוא;*
 .טניוו ןּופ ןעלגילפ ףיוא ןויװַאּב ךיז ןּוא
 ;םיא םּורַא ךַאלדייּב רַאפ שינרעטצניפ טכַאמעג טָאה רע ןּוא*

 .עטכידעג סנקלָאװ ,ןרעסַאװ ןּופ גנּולמַאז ַא
 | םיא רַאפ רעמיש םעד ןּופיי

 .טנערּבעג ןליוקרעייפ ןּבָאה
 ,טָאג טָאה למיה ןּופ טרענודעג'*

 .לוק ןייז טזָאלעגסױרַא טָאה רעטסכעה רעד ןּוא
 ,טײרּפשעצ ייז ןּוא ןלייפ טקישענסױרַא טָאה רע ןּואיי

 .טלמּוטרַאפ יז ןּוא--ץילּב ַא
 ,ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה םי ןּופ סנּבָארג יד ןּוא!*

 ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןענייז טלעװ רעד ןּופ ןטסעפטנּורג יד
 - ,טָאג ןּופ ײרשעננָא םעד ךרּוד
 .זָאנ ןייז ןּופ זָאלּבמעטָא םעד ןּופ

 ,ןעמּונעג ךימ ןּוא ךייה רעד ןּופ טקערטשענסיוא טָאה רעיי
 .עסיורג ןרעסַאװ ןּופ ןגױצעגסױרַא ךימ
 ,טנייפ ןקיטכַאמ ןיימ ןּופ ןעוועג ליצמ ךימ טָאה רעי*

 .רימ ןּופ רעקרַאטש ןעוועג ןענייז יז ןעוו ,םיאנוָׂש עניימ ןּופ
 ,ךָארּב ןיימ ןּופ גָאט ןיא ןעמּוקעגננעקַא רימ ןענייז ייזי*

 .ןעװעג ןעלנָא ןַא רימ זיא טָאג רעּבָא
 ,שינרעטיירּברעד ןיא טריפעגסיורַא ךימ טָאה רע"

 .טרענַאּב ךימ טָאה רע לייוו ,ןגױצעגסױרַא ךימ
 ,טייקיטכערעג ןיימ טול ךימ טלעגרַאפ טָאג

 .םּוא רימ רע טרעק טנעה עניימ ןּופ טייקנייר רעד טול
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 ,הוהי ןּופ ןגעוװ יד טיהעג ּבָאה ךיא םורָאװי !

 נ

| 

 .טָאג ןיימ ןגעקַא ןכָארּברַאפ טינ ןּוא
 ,רימ רַאפ ןענייז ןצעזעג ענייז עלַא םורָאװ

 .ּפָא טינ ךיא רעק ןופרעד ,םיקּוח ענייז ןּוא
 ,ץנַאנ םיא ּוצ ןעװעג ןיּב ךיא ןּוא+

 .טייקידניז ןיימ ןּופ טיהעג ךימ ּבָאה ןּוא
 ,טייקיטכערעג ןיימ טיול טָאנ טרעקעגמּוא רימ טָאה םּורדי !

 .ןגיוא ענייז רַאפ טייקנייר ןיימ טול

 ,קידָאנעג ךיז ּוטסזיײװ ןקידָאנעג םעד טימי*
 .ךַאלרע ךיז ּוטסזײװ ןַאמ ןכַאלרע םעד טימ
 ,ןייר ךיז ּוטסזײװ םענייר םעד טימיי !

 .טיײרדרַאפ ךיז ּוטסזײװ ןעמורק םעד טימ ןּוא
 ,ןפלעה ּוטסּוט קלָאפ עמערָא סָאד ןּוא

 ,עכיוה יד ףיוא ןענייז ןגיוא ענייד ןּוא
 .ןרעדינרעד יז טסלָאז ּוד

 ,הוהי טכיל ןיימ טסיּב ּוד םורָאװ=
 .שינרעטצניפ ןיימ טנייַשַאּב הוהי ןּוא
 ,הנחמ ַא ןגעק ךיא ףיול ריד טימ םורָאװ

 .רעּבירַא רעיומ ַא ךיא גנירּפש טָאג ןיימ טימ
 ;ץנַאג זיא געוו ןייז--טָאני

 ,טרעטיילעג זיא הוהי ןּופ טרָאװ סָאד
 ,םיא ןיא ךיז ןציש סָאװ עלַא רַאפ דליש ַא זיא רע

 ,הוהי רעסיוא טָאג ַא ויא רעוו םורָאװי
 ?טָאג רעודנוא רעסיוא ולעפ ַא רעוו ןּוא
 - ,גנוטסעפ עקרַאטש ןיימ זיא סָאװ טָאג רעד"

 .געוו ןיימ ךיילג ןייג טזָאל ןּוא
 ,ןדניה יד יװ ךיילג סיפ עניימ טכַאמ רע*י
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 .ןלעטש ךימ רע טוט ןכיײה עניימ ףיוא ןּוא
 ,המחלמ ּוצ טנעה עניימ טנרעל רע

 .סמערָא עניימ ּפָארַא ןגייּב ןגיוּב םענרעּפּוק ַא ןּוא
 ,ףליה ןייד ןּופ דליש םעד ןּבענעג רימ טסָאה ןּוא*

 .ןסיײרג ךימ טּוט טייקדלימ ןייד ןּוא
 ,רימ רעטנּוא טירט ןיימ טסרעטיירּברעדיי

 .ךַאלכענק עניימ ךיז ןּבָאה טשטילגעגסיוא טינ ןּוא

 ,טגיליטרַאפ יז ןּוא טנייפ עניימ טגָאיעג ּבָאה ךיא*
 .טדנעלרַאפ יז ּבָאה ךיא ויּב טרעקענמּוא טינ ךיז ןּוא
 ,טקַאהעצ יז ןּוא טדנעלרַאפ יז ּבָאה ךיא ,ָאײ*

 ;ןייטשפיוא טינ ןענעק יז זַא
 .סיפ עניימ רעטנוא ןלַאפעג ןענייז יז ןּוא
 ,המחלמ רַאפ טײקרַאטש טימ טרּונַאּב ךימ טסָאה ןּוא"

 .רימ רעטנּוא רעייטשנגעק עניימ טנייּבעג טסָאה
 ,רימ ּוצ ןקַאנ ןסימ טכַאמעג ּוטסָאה טנייפ עניימ ןּוא!י

 .ןדיײנשרַאפ יז לָאז ךיא--םיאנוָש עניימ
 ,רעפלעה ןייק ןעװעג טינ ןּוא ,טקּוקענמּוא ךיז ןּבָאה ייז=*

 .טרעפטנעעג טינ יז טָאה רע ןּוא--טָאג ּוצ
 ,דרע רעד ןּופ ּביוטש יװ ןּבירעצ יז ּבָאה ךיא ןּוא**

 .ןטערטעצ יז ,טקירדעצ יז טױקנסַאג יו
 ,קלָאפ ןיימ ןּופ גירק יד ןּופ ןענירטנַא טכַאמעג ךימ טסָאה ןּוא**

 ;תומּוא יד ןּופ ּפָאק רעד ןרעװ ּוצ ףיוא טיהעג ךימ
 .ןעניד רימ טּוט ,טינ ןעק ךיא סָאװ קלָאפ ַא
 ,רימ רַאפ ןייַא ןעייג ןדמערפ םעד ןּופ רעדניק יד

 .רימ יז ןכרָאהעג רעיוא ןטימ ןרעה ןּופ
 ,טקלעװרַאפ ןרעוװ ןדמערפ םעד ןּופ רעדניק יד**

 .ןעגנוטסעפ ערעייז ןּופ סױרַא קידנעקניה ןעמּוק ןּוא
 ,ולעפ ןיימ זיא טּביױלעג ןּוא ,הוהי טּבעל סע**
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 ;ףליה ןיימ ןּופ ולעפ רעד טָאג זיא ןּביױהרעד ןּוא
 ,תומקנ רימ טינ סָאװ טָאג רעד**

 ,רימ רעטנּוא תומּוא יד ןרעדינ טכַאמ ןּוא
 ;טנייפ עניימ ןּופ סױרַא ךימ טיצ ןּוא*

 ,ךימ ּוטסּביײהרעד רעייטשננעק עניימ רעּביא ,ָאי
 .ליצמ ךימ ּוטסיּב ןשטנעמּביור םעד ןּופ
 ,רעקלעפ יד ןשיוװצ ,טָאג ,ךיד ךיא ּביױל םּורד*י

 .ןעגניז ךיא ּוט ןעמָאנ ןייד ּוצ ןּוא
 ,ךלמ ןייז רַאפ רע זיא ףליה ןּופ םערּוט ַא*

 ,ןטּבלַאזעג ןייז טימ דסח טּוט רע ןּוא
 .קיּבייא ויּב ןעמָאז ןייז טימ ןּוא ןדוד טימ

 :ןדוד ןּופ רעטרעוו עטצעל יד ןענייז סָאד ןּוא ןֵר
 ,ןיֵשָי ןּופ ןּוז םעד דוד ןּופ דייר יד
 ,טלעטשעג ךיוה זיא סָאװ ןַאמ םעד ןּופ דיר יד
 ,בקעי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןטּבלַאזעג םעד
 :לארׂשי ןּופ רעגניז ןסיז םעד ןּוא
 ;רימ ךרוד טדער טָאג ןּופ טסייג רעדי
 .גנּוצ ןיימ ףיוא זיא טרָאװ ןייז ןּוא

 ,טנָאזעג טָאה לארׂשי ןּופ טָאג רעד:
 :טדערעג רימ ּוצ טָאה לארׂשי ןּופ זלעפ רעד
 ןייז ףרַאד ןשטנעמ רעּביא רעקיטלעװעג ַא
 ,טײקיטכרָאפסטָאנ טימ טקיטלעװעג סָאװ קידצ ַא
 --ףיוא טייג ןּוז יד ןעוו ןגרָאמירפ ןּופ טכיל יװ ןּוא
 ,ןקלָאװ ןָא ןגרָאמירפ ַא
 ןגער ןכָאנ ןייש ןּופ ןעוו
 .דרע רעד ןּופ זָארג סָאד טצָארּפש

 03 יז
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 ?טָאג רַאפ זיוה ןיימ טסעפ טינ זיא ,רָאװרַאפ?
 ,טכַאמעג רימ רע טָאה דנּוּב ןקיּבייא ןַא לו
 ;טיהענּפָא ןּוא םעלַא ןיא טיירּבענוצ
 רענַאּב ןיימ לא ןּוא ףליה ןיימ לא ,רָאװרַאפ
 ?ןצָארּפש טינ רע טכַאמ יצ
 עלַא ןענייז עקיטכערטרעדינ יד רעּבָא*
 ענעפרָאװעגקעװַא רענרעד יװ
 ;ןעמעננָא טינ טנַאה רעד טימ ןעק ןעמ סָאװ
 ,ןרירנָא יז רעצימע ליװ ןּואי
 ןזייַא ןַא טימ ךיז רע טנרָאװַאּב
 ;זיּפש ַא ןּופ ץלָאה ַא רעדָא
 רעייפ ןיא טנערּברַאפ ןּוא
 .טרָא ןפיוא טנערּברַאּפ יז ןרעוו

 טָאה דוד סָאװ םירֹוּבינ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאדי
 ,עטצלעיד ןּופ ןַאמטּפיױה רעד ,ינֹומּכחַּת ַא ,תֶבָׁשַּב-בֵׁשֹוי :טַאהעג
 ןויּפש ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רענ ;ינצֶע רעד ֹונידֲע זיא סָאד
 .לָאמ ןייא טימ ןגָאלשרעד ,ןַאמ טרעדנּוה טכַא ףיוא

 ןּוז םעד ֹודֹוד ןּופ ןּוז רעד רֲֶעלֶא ןעװעג זיא םיא ךָאנ ןּוא"
 ךיז ןּבָאה יז ןעװ ,ןדוד טימ םירֹוּבינ יירד יד ןּופ ,ןיחֹוחַא ןּופ
 נייַא ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיּתשִלּפ יד ןגעקַא טלעטשעגנייַא
 ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןּוא ,המחלמ ףיוא טלמַאזעג
 ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא*" ;ןעננַאגעגקעװַא
 טנַאה ןייז ןּוא ,ןרָאװעג דימ זיא טנַאה ןייז זיּב םיּתשִלּפ יד ןשיװצ
 ַא ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא .דרעוװש םּוצ טּפעלקעגּוצ ךיז טָאה
 "מּוא ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,גָאט םענעי ןיא העושי עסיורג
 .ןעטייטעג ידנ ןָאטּוצסױא זיולּב ,םיא ךָאנ טרעקעג

 - .רָרָה ןּופ ,ןאַגָא ןּופ ןּוז רעד הָמַש ןעװעג זיא םיא ךָאנ ןּוא!י
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 ןּוא ;הנחמ ַא ןיא טלמַאועגנייַא טַאהעג ךיז ןּבָאה םיּתשִלּפ יד
 סָאד ןּוא ;ןזדניל טימ לּופ דלעפ קיטש ַא ןעװעג זיא ןטרָאד
 טלעטשעג ךיז רע טָאה'* ;םיּתשִלּפ יד ןּופ ןפָאלטנַא זיא קלָאפ
 ןּוא ;ןעװעג ליצמ סע טָאה ןּוא ,דנַאל קיטש םעד ןּופ ןטימ ןיא
 עסיורג ַא ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןגָאלשעג טָאה רע-
 .העּושי

 טרעדינענּפָארַא ןּבָאה טײלטּפױה קיסיירד יד ןּופ ירד ןּוא*
 ןּופ ליה רעד ּוצ ןדוד ּוצ טייצטינש ןיא ןעמוקעג ןענייז ןּוא
 לָאט ןיא טרעגַאלעג טָאה םיּתשִלּפ יד ןּופ הנחמ יד ןּוא ;םָלּודַע
 ןּוא ,גנוטסעפ רעד ןיא ןעוװעג לָאמסנעד זיא דוד ןּוא* .םיאָּפר
 .םָחָליתיֵּב ןיא ןעװעג לָאמסנעד זיא םיּתשִלּפ יד ןּופ ךַאװ יד
 רעװ טיג רימ ןעוו :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טסּולגעג דוד טָאה
 !רעיוט ןיא סָאװ םֶחָלתיֵּב ןּופ םענּורּב םעד ןּופ רעסַאװ ןעקנירט
 יד ןּופ רענַאל ןיא ןכָארּבעגנײרַא םירֹוּביג יירד יד ןּבָאהי"
 ןופ םענּורּב םעד ןּופ רעסַאװ טּפעשעננָא ןּבָאה יז ןּוא ,םיּתשִלּפ
 .ןדוד ּוצ טכַארּבעג ןּוא ןעמּונעג ןּוא ,רעיוט םייּב סָאװ םֶחָל-תיֵּב
 -סיוא סע טָאה ןּוא ,ןעקנירט טלָאװעג טינ סע טָאה רע רעּבָא
 זַא ,טָאנ ,רימ הלילח :טנָאזעג טָאה רע ןּואי .טָאג ּוצ ןסָאגעג
 ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ טּולּב סָאד !ןָאט סָאד לָאז ךיא
 טינ סע טָאה רע ןּוא לא רעייז ןּופ הנּכס רעד טימ ןעננַאנעג
 .ןעקנירט טלָאװעג

 .םירֹוּביג יירד יד ןָאטעג ןּבָאה סָאד
 זיא רע ,ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד ,רעדּורּב סבָאֹוי ,יַשיבַא ןּוא*

 ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא ;ײרד יד ןּופ טּפױה רעד ןעוװעג
 טַאהעג טָאה רע ;ןגָאלשרעד יז ןּוא טרעדנוה יירד ףיוא זיּפש
 בָא רעד ןעװעג רע ץא ירד יד ןופ* .יײרד יד ןשיוװצ םש ַא
 ּוצ רעּבָא ,ןטצלע םּוצ ןרָאװעג יז ייּב זיא רע ןּוא ,רעטסנעעזעג
 .ןעמוקעג טינ רע זיא יירד זעטשרענ יד
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 ןשידלעה ַא ןּופ ןּוז רעד ,ןעֶדָיֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןּואי"
 יד ןגָאלשעג טָאה רע ,לֵאְצבק ןּופ ,ןעוטפיוא ןיא סיורג ,ןַאמ
 טָאה ןּוא טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןּוא ,בָאֹומ ןּופ ןדלעה ײװצ
 רע ןּוא*: .יינש ןּופ גָאט ַא ןיא ,ּבּורג ַא ןיא ּבייֵל ַא ןגָאלשרעד
 םעד ןיא ןּוא ;ןקּוקּוצנָא ןַאמ ַא ,ןַאמ ןשירצִמ ַא ןגָאלשרעד טָאה
 טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּוא ,זיּפש ַא ןעװעג זיא טנַאה סירצִמ
 םעד ןּופ זיּפש םעד ןסירעגסױרַא רע טָאה ;טּור ַא טימ םיא ּוצ
 .זיּפש םענעגייא ןייז טימ טעגרהעג םיא טָאה ןּוא ,טנַאה סירצִמ

 - טָאה רע ןּוא ,ןעֶדָיֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןָאטעג טָאה סָאד*
 רעמ ןעװעג זיא רע* .םירֹוּביִג יירד יד ןשיװצ םש ַא טַאהעג
 רע ויא ירד זעטשרענ יד ּוצ רעּבָא ,קיסיירד יד ןּופ ןעזעגנָא
 יּבייַל ןייז רעּביא טצעזעגפיוא םיא טָאה דוד ןוא .ןעמּוקעג טינ
 .ךַאװ

 ;קיסיײרד יד ןשיװצ ןעװעג זיא ,רעדּורּב סבָאֹוי ,לָאהָׂשַע
 אֵקילֶא ;דֹורַח ןּופ הָּמַש* ;םָחָליתיִּב ןּופ ןֹודֹוד ןּופ ןּוז רעד ןְנָחלֶא
 ;ַעֹוקּת ןּופ ןשקצ ןּופ ןּוז רעד אָריִע ;טֶלָּפ ןּופ ץֶלֶח** ;דֹורַח ןּופ
 יַרהַמ ;חֹוחַא ןּופ ןֹומלַצ=* ;הָשּוח ןּופ יַנּובמ ;תֹותְנַע ןּופ רֶזָעיבַאי
 ןּז רעד יַּתִא ;הָפֹוטנ ןּופ ןהָנֲעַּב ןּופ ןּוז רעד בֶלֲחי ;הָפֹוטנ ןּופ
 ןופ ּוהָיְנּביי ;ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ הָעֹבִג ןּופ ןיֵביר ןּופ
 ןּופ תֶוָמזַע ;הָבְרַע ןּופ ןֹובלַע-יבַא** ;שַעַנייִלַחַנ ןּופ יַדֵה ;ןֹותָערַּפ
 ןופ הָמַׁש ;ןָתָנֹוהי ,ןיז סנֵׁשֵי ןּופ ;ןֹובלַעַש ןּופ ָאּבחַילָא-* ;םּוחרַּב
 ןּוז רעד טְלָפיִלָא=* ;רֶרַא ןּופ ןרֶרָש ןּופ ןּוז רעד םָאיחַא ;רֶרָה
 = = + ' ןּופ ןּוז רעד םָעילֶא ;יתְכֲעַמ םעד ןּופ ןּוז רעד ;ןיּבסַחַא ןּופ

 לָאְגי=* ;בֶרַא ןּופ יֵרֵעַּפ ;לֶמרַּכ ןּופ ירצְח* ;הלינ ןּופ ןלָפֹוּתיחַא
 ;ינֹומַע רעד קָלֶציי ;ידָנ רעד ינָּב ;הָבֹוצ ןּופ ןענֶתֶנ ןּופ ןּוז רעד
 ןופ ןּוז םעד בָאֹוי ןּופ רעגערטנפַאװ רעד ,תֹורַאּב ןּופ יֵרֹחַנ
 ןקא  .לעט דעדוהיהושו;הָהָי קפ .בֵּרָני;ְּרַתַי ןופ ארי ;ןהָיורצ

 .קיסיירד ןּוא ןּביז ןעמעלַא

| 



| 
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 ףיוא טמירגעג רעדיװ טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּואי דר
 ּוצ יװַא ,ייז ןגעקַא ןדוד טדערעגנָא טָאה רע ןּוא ,לארׂשי

 טָאה ךלמ רעד ןּוא* .הדּוהי ןּוא לארׂשי רעּביא לייצ יג :ןגָאז !
 רעדנַאװ :םיא טימ סָאװ רעריפ-ליח םעד בָאֹוי ּוצ טגָאזעג
 -רַאּב ויּב ןּוא ןֶד ןּופ ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ךרוד טשרָאקַא
 רּפסמ םעד ןסיװ לָאז ךיא ידּכ ,קלָאפ סָאד טליײצ ןּוא ,עַבָש
 רַאה ןייד טָאג לָאז :ךלמ םּוצ טנָאזעג בָאֹוי טָאה* .קלָאפ ןּופ
 יד ןּוא ,ןענייז יז יװ ליפ ױזַא לָאמ טרעדנּוה קלָאפ סָאד ןרעמ
 ליוו סָאװ ּוצ רעּבָא ;ןעז סע ןלָאז ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ ןגיוא
 ?ךַאז עקיזָאדיד ךלמ רעד רַאה ןיימ

 ּוצ קרַאטש ןעװעג זיא ךלמ םעד ןּופ טרָאװ סָאד רעּבָאי
 ןענייז רעריפ-ליח יד ןּוא בָאֹוי ןּוא ,רעריפ-ליח יד ּוצ ןּוא ןבָאֹוי
 .לארׂשי ,קלָאפ סָאד ןלייצ ּוצ ,ךלמ ןרַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא
 ,רֵעֹורֵע ןיא טּורעג ןּבָאה ןּוא ,ןדרַי םעד רעּבירַא ןענייז יז ןּוא
 ןּופ לָאט ןטימ ןיא סָאװ טָאטש רעד ןּופ טייז רעטכער רעד ףיוא
 ּוצ ןּוא ,דָעלִג ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא* .ּוצ רַוְעַי ּוצ ןּוא ,דֶנ
 ןּוא ,ןַעיְרִד ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,ישדָח-םיּתחַּת דנַאל םעד
 גנוטסעפ רעד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ןּואי .ןֹודיִצ ּוצ םּורַא דנּור
 ייז ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןּוא יִוֲח םעד ןּופ טעטש עלַא ּוצ ןּוא ,רֹוצ ןּופ
 יז ןּוא" .עַבָש-רַאּב ייּב הדּוהי םורָד ןיא ןעמּוקעגסױרַא ןענייז
 -קירּוצ ןענייז ןּוא ,דנַאל עצנַאג סָאד טרעדנַאװעגכרּוד ןּבָאה
 ןייק געט קיצנַאװצ ןּוא םישדח ןיינ ןּופ ףוָס םּוצ ןעמּוקעג
 רעד ןּופ רּפסמ םעד ןּבענעגרעּביא טָאה בָאֹוי ןּוא" .םִיַלָׁשּורי
 לָאמ טכַא ןעװעג זיא לארׂשי ןּוא .ךלמ םּוצ קלָאפ ןּופ גנּולייצ
 רענעמ יד ןּוא ,דרעווש ַא ןעיצ סָאװ טיילסגירק טנזיוט טרעדנּוה
 .ןַאמ טנזיוט טרעדנּוה לָאמ ףניפ ,הדּוהי ןּופ

 םעדכָאנ טגָאלּפעג םיא טָאה ןדוד ןּופ ץרַאה סָאד ןּואי"
 :טָאג ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא ,קלָאפ סָאד טלייצעג טָאה רע יװ
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 ןּוא ; ןָאטעג סָאד ּבָאה ךיא סָאװ טקידניזעג רעיײז ּבָאה ךיא
 ייד ןּופ ךערּברַאפ םעד ,ךיד טעּב ךיא ,ּפָא ּוט ,טָאג ,דנּוצַא
 .רעייז שירַאנ ןעוועג ןיּב ךיא םורָאװ ,טכענק

 זיא יװַא ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא דוד יװ ןּואי*
 ױזַא ,רעעז סדוד ,איבנ םעד דֶג ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא :ןדוד ּוצ ןדער טסלָאז ןּוא ייני* :ןגָאז ּוצ
 יז ןופ ענייא סיוא ריד ּביילק ;ריד ףיוא ךיא גײל ןכַאז יירד
 .ןָאט ריד לָאז ךיא סָאװ

  ןוא .טלייצהעד םיא טָאה ןּוא ןדוד ּוצ ןעמוקעג דֶנ זיאוי
 רעננוה רָאי ןּביז ןעמוק ריד ףיוא ןלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 ענייד רַאפ ןפיול םישדח יירד טסלָאז רעדָא ?דנַאל ןייד ןיא
 ַא ןייז לָאז געט יירד רעדָא ?ןגָאיכָאנ ךיד ןלָאז יז ןּוא ,טנייפ
 ַא רַאפ סָאװ עז ןּוא ,טכַארטַאּב דנּוצַא ?דנַאל ןייד ןיא הפגמ
 .ךימ טקיש סָאװ םעד ּוצ ןעננערּב לָאז ךיא דײשַאּב

 ,רימָאל  .גנע רעייז זיא רימ :;ןדִג ּוצ טנָאזעג דוד טָאה;*
 תונמחר ןייז םורָאװ ,טָאג ןּופ טנַאה רעד ןיא ןלַאפ ,ךיד טעּב ךיא
 .ןשטנעמ ַא ןּופ טנַאה רעד ןיא ןלַאפ טינ ךימָאל ןּוא ,סיורג זיא

 ירפ רעד ןיא ןּופ לארׂשי ןיא הפגמ ַא ןּבעגעג טָאג טָאה'*
 ןופ ןּברָאטשעג ןענייז סע ןּוא ,טייצ רעטלעטשעג רעד ויּב ןּוא
 .ןַאמ טנויױט קיצעביז ,עַבָׁש-וַאּב זיּב ןּוא ןֶד ןּופ ,קלָאפ

 ףיוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה ךאלמ רעד ןּואי*
 םעד ףיוא טַאהעג הטרח טָאג טָאה ;ןעננערּבּוצמוא יז םִיַלָשּורי
 "מּוא טָאה סָאװ ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,זייּב
 ןּוא .טנַאה ןייד ּפָא זָאל דנּוצַא !גּונעג :קלָאפ ןשיװצ טכַארּבעג
 םעד הָנְוַרַא ןּופ רעייש םעד ייּב ןעװעג זיא טָאג ןּופ ךאלמ רעד
 .יסּובי

 םעד ןעזעג טָאה רע ןעוו ,טָאג ּוצ טדערעג טָאה דוד ןּואיי
 - ךיא ,עז :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,קלָאפ ןשיװצ טגָאלש סָאװ ךַאלמ
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 עקיזָאדיד רעּבָא ,ןכָארּברַאפ ּבָאה ךיא ןּוא ,טקידניזעג ּבָאה
 ןייז טנַאה ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ?ןָאטעג יז ןּבָאה סָאװ ,ףָאש
 .ויוה סרעטָאפ ןיימ ףיוא ןּוא רימ ףיוא

 ּוצ טָאה רע ןּוא ,גָאט םענעי ןיא ןדוד ּוצ ןעמּוקעג דג זיא;*
 םעד ןיא חּבומ ַא טָאג ּוצ ףיוא לעטש ,ףױרַא יג :טגָאזעג םיא
 .יסּובי םעד הָנְוַרַא ןּופ רעייש

 ױװַא ,ןדֶנ ןּופ טרָאװ םעד טול ןעגנַאנעגפױרַא דוד זיאיי
 ןוא ,ןָאטעג קּוק ַא טָאה הָנְוַרַא ןוא= .ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ
 ּוצ רעּבירַא ןעמּוק טכענק ענייז ןּוא ךלמ רעד יװ ןעזרעד טָאה
 ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגענסױרַא הָנְוַרַא זיא ;םיא
 ךָאנ :טגָאזעג טָאה הָנְוַרַא ןּוא* .דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז טימ
 דוד טָאה ?טכענק ןייז ּוצ ןעמּוקעג ךלמ רעד רַאה ןיימ זיא סָאװ
 חּבומַא ןעיוּב ּוצ ףיוא רעייש םעד ריד ןּופ ןפוקּוצּפָא :טגָאזעג
 טָאהי .קלָאפ ןּופ ןרעוו ןטלַאהרַאפ לָאז הפנמ יד ידּכ ,טָאג ּוצ
 ןוא ןעמענ ךלמ רעד רַאה ןיימ לָאז :ןדוד ּוצ טגָאזעג הָנְוַרַא
 רעדניר יד ,עז .ןגיוא ענייז ןיא טּוג זיא סָאװ ןעננערּבפיוא
 נַאּפש יד ןּוא סנטילששערד יד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ ןענייז
 ךלמ רעד הָנְוַרַא טָאה ץלַא* .ץלָאה רַאפ רעדניר יד ןּופ גייצ
 :ךלמ םּוצ טנָאזעג טָאה הָנְוַרַא ןּוא .ךלמ םּוצ ןּבעגעגקעװַא
 טגָאזעג ךלמ רעד טָאה-* .ןקיליװַאּב ךיד טָאג ןייד הוהי לָאז
 רַאפ ריד ןּופ ןפיוק ךיא לעװ ןפיוק טרעיינ ,ןיינ :ןהָנְוַרַא ּוצ
 טָאג ןיימ הוהי ּוצ ןעננערּבפיוא טינ לעװ ךיא ןּוא ,טלָאצעג
 .טסימּוא רַאפ רעפּפָאדנַארּכ

 רַאפ רעדניר יד  ןּוא רעייש םעד טפיוקעגּפָא טָאה דוד ןּוא
 חּבומ ַא טיוּבעג ןטרָאד טָאה דוד ןּוא= .רעּבליז לקש קיצפופ
 -דירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפיױא טָאה ןּוא ,טָאנ ּוצ
 יד ןּוא ,דנַאל םּוצ ןטעּבעגרעּביא ךיז טָאה טָאג ןּוא .רעפּפָא
 .לארׂשי ןּופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאּפ זיא הפגמ
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 א םיִכָלְמ
 טרָא ןייז ףיוא ךלמ ַא רַאפ ןהמלש טכַאמ דוד

 ןהמלש ּוצ הֵאָחַצ ןייז ןּוא טוט סדוד

 המכח ןהמלש טקנייש טָאג

 עטמַאַאּב סהמלש

 שדקמהיתיּב םעד ןעיוּב ךיז טיירג המלש

 שדקמה-תיּב םעד ןּופ ןעיוּב סָאד

 המלש ךלמ םעד ןּופ ץַאלַאּפ רעד

 שדקמהיתיב ןּופ םילּכ יד ןּוא ןלייז יד

 הלפּת סהמלש .שדקמה-תיּב םעד ןּופ גנּוײנַאּב יד

 ןהמלש ּוצ ךיז טזײװַאּב טָאג

 ריפֹוא ןייק ןפיש טקיש ןּוא טדעטש טיוּב המלש

 ָאבש ןּופ הּכלמ יד

 המכח ןּוא םּוטכײר סהמלש

 טוט ןייז .רעּבײװ סהמלש

 - םיטבש ןעצ רעּביא ךלמ ַא טרעװ םָעבְרָי

 רעּבלעק ענרעדליג ײװצ טכַאמ םֶעבְרָי

 רַאפ טייטעג איבנ רעד .ףָארטש סמָעבִרַי רעּביא האּובנ יד

 טָאג ןכרָאהעג טינ

 טוט סמָעבֶרִי .ףוס סמֶעבֶרִי ןָא טגָאז הֶיְחַא

 הדּוהי רעּביא הכּולמ סמָעבַחר

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד םִיַבַא

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ָאסָא

 לארשי ןּופ ךלמ רעד בֶדָנ

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ָאשֶעַּב

 ן}/ 3;

 ב-*

= 

= 

 = שש ר



 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד הֶלֵא
 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ירמְו

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ירמָע

 לבָזיא ּבײװ ןייז ןּוא בָאְחַא ךלמ רעד

 איִבָנַה ּוהָיִלֵא

 לַעַּב ןּופ םיאיבנ יד טייט ּוהָיְלַא

 ןעלבָויא ןּופ טפיולטנַא ּוהָיְלַא

 םֶרֵא ןּופ ךלמ םעד טגיזַאּב בָאְחַא

 ןתֹובָנ ןטייט טזָאל לבָזיא

 המחלמ ןיא טלַאפ בָאְחַא

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד טְפָׁשֹוהי

 לארשי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיזַחַא

11 

 4 בכ

 52 בכ



 א םיִכָלְמ
 עמ ןּוא ,טגָאטַאּב ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא דוד ךלמ רעד ןואי ןא

 טינ טנעלפ םיא רעּבָא ,רעדיײלק טימ טקעדענוצ םיא טָאה
 ןעמ לָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק ענייז ןּבָאהי .ןרעװ םערַאװ
 טעװ יז ןּוא ,יורפננוי ַא לדיימ ַא ךלמ םעד רַאה ןיימ רַאפ ןכּוז
 יז ןּוא ;ןרָאטרַאװ ַא ןייז םיא טעװ ןּוא ,ךלמ םעד רַאפ ןייטש
 רַאה ןיימ ןייז םערַאװ טעװ סע ןּוא ,םעוּוּב ןייד ןיא ןגיל טעװ
 .ךלמ םעד

 ןופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא לדיימ ןייש ַא טכוזעג ןּבָאה יז ןּוא;
 יז ןּבָאה ןּוא ,םַנּוש ןּופ גֵשיבַא ןענּופעג ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי
 ;רָאג ויּב ןייש ןעוועג זיא לדיימ יד ןּוא* .ךלמ םּוצ טכַארּבעג
 ;טנידַאּב םיא טָאה ןּוא ,ןרָאטרַאװ ַא ךלמ םעד ןעװעג זיא יז ןּוא
 .טנעקרעד טינ יז טָאה ךלמ רעד רעּבָא

 ,ןעמונעגרעּביא ךיז טָאה ןתיִנַח ןּופ ןּוז רעד הָיָנֹודַא ןּואי
 נײַא ךיז טָאה רע ןּוא .ךלמ ןרעװ לעװ ךיא :ןגָאז ּוצ יױװַא
 ןענייז סָאװ ןַאמ קיצפּופ ןּוא ,רעטייר ןּוא ןגעװטייר טפַאשעג
 ןייז ןיא םיא טָאה רעטָאפ ןייז םורָאװ .סיױרַאפ םיא ןפָאלעג
 ?ױװַא ּוטסּוט סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ יװַא ,טּבירטַאּב טינ גָאטּבעל
 ויא רע ןּוא .טלַאטשעג ןיא ןייש רעייז ןעװעג ךיוא זיא רע ןּוא
 .ןעמֹולָשבַא ךָאנ ןרָאװעג ןרָאּבעג

 ןּופ ןּוז םעד בָאֹוי טימ דיײרעג ַא טַאהעג טָאה רע ןּואי
 ןפלָאהעגטימ ןּבָאה יז ןּוא ,ןהֹּכ םעד רֶתָיבֶא טימ ןּוא ,ןהָיּורצ
 ןופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןּוא ,ןהֹּכ רעד קֹודָצ רעּבָאי .ןהָיְנֹודַא
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 םירֹוּביג יד ןּוא ,יעַר ןּוא ,יעמש ןּוא ,איבנ רעד ןֶתָנ ןּוא ,ןעֶדָיֹוהי
 .ןּוהָיַנֹודַא טימ ןעװעג טינ ןענייז ,ןדוד ייּב סָאװ

 ןוא רעדניר ןּוא ףָאש ןטכָאשעג טָאה ּוהָיְנֹודַא ןוא'
 ךיע ןּבעל סָאװ תֶלֶחֹוז ןייטש םעד ייּב רעּבלעק עטּפָאטשעג
 סכלמ םעד ,רעדירּב ענייז עלַא ןפּוררַאפ טָאה רע ןּוא ,לֵגֹור
 רעּבָא* .טכענק סכלמ םעד ,הדּוהי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא ,ןיז
 רעדּורּב ןייז ןּוא ,םירֹוּביִג יד ןּוא ,ןּוהָיְנּב ןּוא ,איבנ םעד ןֶתָנ
 .ןפורעג טינ רע טָאה ,ןהמלש

 ּוצ יװַא ,רעטּומ סהמלט ,ןעַבָׁשיתַּב ּוצ טנָאזעג ןֶתָנ טָאה;*
 ויא ןתיִנַח ןּופ ןּוז רעד ּוהָיֵנֹודַא זַא טרעהעג טינ ּוטסָאה ;ןגָאז
 ,דנוצַא ןּוא* ?טינ סיײװ דוד רַאה רעזדנּוא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג
 ןייד ןעװעטַאר ןּוא ,הצע ןַא ןּבעג ריד טשרָאקַא ךימָאל םּוק
 םּוצ םּוק ןּוא ייג* .ןהמלש ןּוז ןייד ןּופ ןּבעל סָאד ןּוא ןּבעל
 טינ ,ךלמ רַאה ןיימ ,וטסָאה :םיא ּוצ ןנָאז טסלָאז ןּוא ,דוד ךלמ
 ןגיניק לָאז המלש ןּוז ןייד רָאנ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טסניד ןייד ןרָאװשעג
 סָאװרַאפ טנייה ?ןָארט ןיימ ףיוא ןציז לָאז רע ןּוא ,רימ ךָאנ
 ןטימ ןטרָאד ךָאנ טסדער ּוד יװ טָא* ?ךלמ ןרָאװעג ּוהָינֹודַא זיא
 . ענייד ןלּופרַאפ לעװ ןּוא ,ריד ךָאנ ןעמּוק ךיא לעװ ױזַא ,ךלמ
 .רעטרעװ

 ןּוא-.רעמַאק ןיא ךלמ םּוצ ןעגנַאגעגנײרַא עַבָׁשיתַּב זיא:*
 טָאה םַנּוש ןּופ גֵשיבַא ןּוא ,טלַא רעייז ןעװעג זיא ךלמ רעד
 ךיז ןּוא טגיינעג ךיז טָאה עַבֶׁש-תַּב ןּואי*-.ךלמ םעד טנידַאּב
 ?ריד יא סָאװ :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה .ךלמ םּוצ טקּוּבעג
 ןייד ןרָאװשעג טסָאה ּוד ,רַאה ןיימ :טנָאזעג םיא ּוצ יז טָאה'י
 ,רימ ךָאנ ןגיניק לָאז המלש ןּוז ןייד רָאנ :טָאג ןייד הוהי ייּב טסניד
 זיא הָיַנֹודַא ,עז דנּוצַא ןּואי* .ןָארט ןיימ ףיוא ןציז לָאז רע ןּוא
 - ןואי* .טינ רָאנ וטסײװ ,ךלמ רַאה ןיימ ,דנּוצַא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג
 ַא ףָאש ןוא רעּבלעק עטּפָאטשעג ןּוא ןסקָא ןטכָאשעג טָאה רע
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 רֶתָיבָא ןּוא ,ךלמ םעד ןּופ ןיז עלַא ןפוררַאפ טָאה רע ןּוא ,ךּס|
 ןהמלש טכענק ןייד רעּבָא ;רעריפ-ליח םעד באֹוי ןּוא ,ןהֹּכ םעד
 ןענייז ריד ףיוא ,ךלמ רַאה ןיימ ּוד ןּואי .ןפּורעג טינ רע טָאה
 םעד ףיוא ןציז לָאז רעוװ ,ןגָאז ּוצ יז ,לארׂשי ץנַאג ןּופ ןגיוא יד
 טעװ סע םורָאװ** .םיא ךָאנ ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ ןָארט !
 ױזַא ,ןרעטלע ענייז טימ ךיז טגייל ךלמ רעד רַאה ןיימ יו ,ןייז
 .עטקידלּושרַאפ ןייז המלש ןּוז ןיימ ןּוא ךיא לעװ !
 איבנ רעד ןֶתָנ ויא יױזַא ,ךלמ ןטימ ךָאנ טדער יז יװ טָא ןּוא= = |
 ןָתָנ :ןנָאז וצ ױזַא ,ךלמ םעד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה= .ןעמוקעג

 ןּוא ,ךלמ םעד רַאפ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא .ָאד זיא איבנ רעד'
 ןוא* .דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה
 לָאזּוהְינֹודַא :טנָאזעג ּוד טסָאה ,ךלמ רַאה ןיימ :טגָאזעג טָאה ןֶתָנ
 רע םורָאװ* ?ןָארט ןיימ ףיוא ןציז לָאז רע ןּוא ,רימ ךָאנ ןגיניק
 ןּוא ןסקָא ןטכָאשעג טָאה ןּוא ,טרעדינענּפָארַא טנייה טָאה
 ןפוררַאפ טָאה רע ןּוא ,ךס ַא ףָאש ןוא רעּבלעק עטּפָאטשעג
 ,ןהֹּכ םעד רֶתָיֹבָא ןּוא ,רעריפ-ליח יד ןּוא ,ךלמ םעד ןּופ ןיז עלַאי
 רעד לָאז ןּבעל :ןגָאז ןּוא ,םיא טימ ןעקנירט ןּוא יז ןסע טָא ןּוא
 ,ןהֹּכ םעד קֹודָצ ןּוא ,טכענק ןייד ךימ ,ךימ רעּבָא** !והָיודַאךלמ
 רע טָאה ,ןהמלש טכענק ןייד ןּוא ,ןעֶדָיֹוהי ןּופ ןּוז םעד ּוהָיְנּב ןּוא

 םעד רַאה ןיימ ןּופ ןעשעג ךַאז עקיזָאדיד זיא יצי .ןפּורעג טינ
 לָאז סע רעװ ,טכענק ןייד ןָאטעג ןסיװ ּוצ טינ טסָאה ןּוא ,ךלמי
 ?םיא ךָאנ ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןציז

 טפּור :טגָאזעג טָאה ןּוא דוד ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה*
 טָאה ןּוא ךלמ ןרַאפ ןעמּוקעג זיא יז ןּוא .ןעבָׁשיִתַּב ןײרַא רימ
 ןּוא ןרָאװשעג טָאה ךלמ רעד ןּוא* .ךלמ ןרַאפ טלעטשעג ךיז

 ןיימ טזיילעגסיוא טָאה סָאװ ,טָאג טּבעל סע יװ ױזַא :טגָאזעג !
 ןרָאװשעג ריד ּבָאה ךיא יװ ױזַא זַא* ,הרצ רעדעװטעי ןּופ לעז
 המלש ןּוז ןייד רָאנ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב
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 --רימ ךָאנ ןָארט ןיימ ףיוא ןציז לָאז רע ןּוא ,רימ ךָאנ ןגיניק לָאז
 !גָאט ןקיטנייה ןָאט ךיא לעװ ױזַא זַא

 ןּוא ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןטימ טניינעג ךיז עַבָשיִתַּב טָאהי
 .ןיימ לָאז ןּבעל קיּביײא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז
 !דוד ךלמ רעד רַאה

 םעד קֹודָצ רימ טּפּור :טנָאזעג טָאה דוד ךלמ רעד ןּואי
 ןענייז .ןעֶדָיֹוהי ןּופ ןּוז םעד ּוהָיְנּב ןּוא ,איבנ םעד ןֶתָנ ןּוא ,ןהֹּכ
 :טנָאזעג יז ּוצ טָאה ךלמ רעד ןּוא*י ,ךלמ ןרַאפ ןעמוקעג יז
 ןיימ ףױרַא טצעז ןּוא ,רַאה רעייַא ןּופ טכענק יד ךייַא טימ טמענ
 ןכַאמ םיא טלָאז ריא ןּוא ,ןילעזייאליומ ןיימ ףיוא ןהמלש ןּוז
 איבנ רעד ןֶתָנ ןּוא ןהֹּכ רעד קֹודָצ לָאז ןּוא** .ןֹוחיִג םּוצ ןרעדינ
 טלָאז ריא ןּוא .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןּבלַאז ןטרָאד םיא
 ןּוא= !המלש ךלמ רעד לָאז ןּבעל :ןגָאז ןּוא ,רפֹוש ןיא ןזָאלּב
 ןצעז ךיז ןּוא ןעמּוק לָאז רע ןּוא ,םיא ךָאנ ןײנפױרַא טלָאז ריא
 םיא םורָאװ ,טרָא ןיימ ףיוא ןגיניק לָאז רע ןּוא ,ןָארט ןיימ ףיוא
 רעּביא ןּוא לארׂשי רעּביא טשריפ ַא רַאפ ןלױפַאּב ךיא ּבָאה
 .הדּוהי

 ךלמ םעד טרעפטנעעג ןעֶדיֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב טָאה*
 ןיימ ןּופ טָאג רעד הוהי ןגָאז לָאז ױזַא !ןמָא :טגָאזעג טָאה ןּוא
 םעד רַאה ןיימ טימ ןעװעג זיא טָאג יװ ױזַא* !ךלמ םעד רַאה
 ןָארט ןייז ןסיײרג לָאז רע ןּוא ,ןהמלש טימ ןייז רע לָאז ױזַא ,ךלמ
 .דוד ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ ןָארט םעד ןּופ רעמ ךָאנ

 ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןּוא ,איבנ רעד ןֶתָנ ןּוא ,ןהֹּכ רעד קֹודָצ ןּוא*
 יּפָארַא ןּבָאה ,םיתֵלּפ יד ןּוא םיִתָרּכ יד ןּוא ,ןעֶדִיֹוהי ןּופ
 -ליומ רעד ףיוא ןהמלש טצעזעגפיורַא ןּבָאה יז ןּוא ,טרעדינעג
 םּוצ טריפענּפָארַא םיא ןּבָאה ןּוא ,דוד ךלמ ןּופ ןילעזייא
 לייא טימ ןרָאה םעד ןעמוונעג טָאה ןהֹּכ רעד קֹודָצ ןּוא* .ןֹוחיִנ
 ןּבָאה יז ןּוא ;ןהמלש טּבלַאועג טָאה רע ןּוא ,טלעצעג ןּופ
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 ןּבעל :טגָאזעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,רפֹוש ןיא ןזָאלּבעג
 -פורַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא* !המלש ךלמ רעד לָאז

 ,ןעלפייפ ףיוא טפייפעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,םיא ךָאנ ןעגנַאגעג !
 ךיז טָאה דרע יד ןּוא ,דיירפ עסיורג ַא טיירפעג ךיז ןּוא !
 .םערַאיל רעייז ןּופ ןטלָאּפשעג !
 ןּבָאה םיא טימ סָאװ ענעפּוררַאפ עלַא ןּוא ּוהָיְנֹודַא ןּוא** |

 בָאֹוי יװ ןּוא .ןסע טקידנעעג ןּבָאה יז ןעװ ,טרעהרעד סָאד
 :טגָאזעג רע טָאה יװַא ,רפֹוש ןּופ לוק םעד טרעהרעד טָאה
 ?טָאטש ןּופ .םערַאיל רעד טלמּוט סָאװ !

 םעד רֶתָיבָא ןּופ ןּוז רעד ןָתָנֹוי טשרע ,ךָאנ טדער רע יו
 ַא םורָאװ ,רעהַא םּוק :טגָאזעג ּוהָיַנֹודַא טָאה .ןָא טמּוק ןהֹּכ !

 טָאה" .ןגָאנָא וטסעװ סטּוג ןּוא ,ּוטסיּב שטנעמ רעליוװ
 רעזדנוא ,רָאװרַאפ :ןּוהָינֹודַא ּוצ טגָאזעג ןּוא ןָתָנֹי טרעפטנעעג
 ןוא* .ךלמ רַאפ ןהמלש טכַאמעג טָאה דוד ךלמ רעד רַאה
 םעד ןֶתָנ ןּוא ,ןהֹּכ םעד קֹודָצ םיא טימ טקישעג טָאה ךלמ רעד
 יד ןּוא םיִתָרּכ יד ןּוא ,ןעֶדיֹוהי ןּופ ןּוז םעד ּוהָיְנֹּב ןּוא ,איבנ
 ןילעזייאליומ רעד ףיוא טצעזענפירַא םיא ןּבָאה יז ןּוא ,םיתַלּפ
 םיא ןּבָאה איבנ רעד ןֶתָנ ןּוא ןהֹּכ רעד קֹודָצ ןּוא* .ךלמ ןּופ
 ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז יז ןּוא ,ןֹוחיִג םייּב ךלמ רַאפ טּבלַאזעג
 רעד זיא סָאד ;טלמוטעג טָאה טָאטש יד ןּוא ,עכַאלײרפ ןטרָאד
 ךיוא ךיז טָאה המלש ןּוא* .טרעהעג טָאה ריא סָאװ םערַאיל
 יד ןענייז ךיוא ןּוא" .הכולמ רעד ןּופ ןָארט ןפיוא טצעזעג
 ,דוד ךלמ םעד רַאה רעזדנּוא ןשטניוו ןעמּוקעג ךלמ ןּופ טכענק
 רעמ ךָאנ ןעמָאנ סהמלש ןקיטינַאּב טָאג ןייד לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא
 .ןָארט ןייד ןּופ רעמ ךָאנ ןָארט ןייז ןסיירג ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןּופ
 ךיוא ןּוא* .רענעלעג ןפיוא טקּוּבעג ךיז טָאה ךלמ רעד ןּוא
 ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טּבױלעג :טגָאזעג ױזַא ךלמ רעד טָאה
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 ,ןָארט ןיימ ףיוא ןציז לָאז רעװ ןּבעגעג טנייה טָאה סָאװ ,לארׂשי
 .סע ןעעז ןגיוא עניימ ןּוא

 טרעטיצענפיוא ןּוהָיַנֹודַא ייּב סָאװ ענעפוררַאפ עלַא ןּבָאה
 / ףיוא רעכַאלטיא ןעגנַאנעג ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּוא

| 
| 

: 

 - ןּוא ,ןהמלש רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה ּוהָיֵנֹודַא ןּוא" .געװ ןייו
 - ןעמּונעגנָא ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע

 .חּבומ ןּופ רענרעה יד ןָא
 הָיְנודַא ,עז :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןהמלש ןרָאװעג טנָאזעגנָא זיאיי

 "נָא ךיז רע טָאה טָא ןּוא ,המלש ךלמ םעד רַאפ ארֹומ טָאה
 רעד רימ לָאז :ןגָאז ּוצ יװַא ,חּבומ ןּופ רענרעה יד ןָא טּפַאכעג
 ןטימ טכענק ןייז ןטייט טעװ רע ּביױא ,ןרעװש טנייה המלש ךלמ
 .דרעוװש

 רעכַאלטנרָא ןַא ןייז טעװ רע ּביױא :טגָאזעג המלש טָאה"*
 ּביוא ;דרֶע רעד ּוצ ןלַאפ טינ םיא ןּופ רָאה ַא טעװ ,שטנעמ
 .ןּברַאטש רע טעװ ,םיא ןיא ןרעװ ןענופעג טעװ וייּב רעּבָא

 םיא טָאה עמ ןּוא ,טקישעג טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא*
 ךיז טָאה ןּוא ,ןעמוקעג זיא רע ןּוא ;חּבומ ןּופ טרעדינעגּפָארַא
 ייֵג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה המלש ןּוא ,המלש ךלמ םּוצ טקּוּבעג
 .םײהַא

 רע ןּוא ,ןּברַאטש םּוצ טנענעג ןּבָאה ןדוד ןּופ געט יד ןּואי ך
 םעד ןיא יג ךיא* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהמלש ןּוז ןייז ןליופַאּב טָאה

 .ןַאמ ַא ןייז ןּוא ןקרַאטש ךיז ּוטסלָאז ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ געװ
 ענייז ןיא ןייג ּוצ ,טָאג ןייד הוהי ןּופ גנוטיה יד ןטיה טסלָאז ןּוא*
 ןצעזעג ענייז ןּוא טָאּבעג ענייז ןּוא םיקּוח ענייז ןטיה ּוצ ,ןגעוו
 ,השמ-תרֹוּת ןיא ןּבירשעג טייטש סע יװ יװַא ,ןגָאזנָא ענייז ןּוא
 םּוטעמּוא ןּוא ,ןָאט טסעוו ּוד סָאװ ץלַא ןיא ןקילגַאּב טסלָאז ידּכ
 ןייז ןייז םייקמ לָאז טָאג ידּכי ;ןרעק ךיז ןיהַא טסעװ ּוד סָאװ
 ּביוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ןגעװ טדערעג טָאה רע סָאװ טרָאװ
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 טימ רימ רַאפ ןייג ּוצ געװ רעייז ןטיהּפָא ןלעװ רעדניק ענייד !
 -לעו רעצנַאג רעייז טימ ןּוא ןצרַאה ןצנַאג רעייז טימ ,תמא |
 ןָארט םעד ןּופ ןַאמ ַא ןרעוו ןטינשרַאפ טינ ריד טעװ :ןגָאז ּוצ ױזַא |

 .לארׂשי ןּופ
 רימ טָאה ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי סָאװ ּוטסײװ ךיוא ןּוא* = |
 ,לארׂשי ןּופ רעריפ-ליח ײווצ יד ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג |
 יװ ,ןרָתָי ןּופ ןּוז םעד ָאֹׂשֶמַע ּוצ ןּוא ,ןרנ ןּופ ןּוז םעד רנבַא ּוצ |

 ,םולש ןיא המחלמ ןּופ טּולּב ןסָאנרַאפ ןּוא ,טעגרהעג יז טָאה רע
 ףיוא סָאװ לטרַאנ ןייז ףיוא המחלמ ןּופ טּולּב ןָאטעגפױרַא ןּוא |
 םּורדי .סיפ ענייז ףיוא סָאװ ךיש ענייז ףיוא ןּוא ,ןדנעל ענייז |

 עָארג ענייז ןזָאל טינ טסלָאז ןּוא ,המכח ןייד טול ןָאט ּוטסלָאז
 יֵלְורַּב ןּופ רעדניק יד טימ ןּוא* .רבק ןיא םולשּב ןרעדינ רָאה |
 סָאװ יד ןּופ ןייז ןלָאז יז ןּוא ,דסח ןָאט ּוטסלָאז רעדֶעלִג םעד |
 ּוצ טרעטנענרעד ךיוא ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ,שיט ןייד ייּב ןסע -

 ןּוא* .ןעמֹולָשבַא רעדּורּב ןייד ןּופ ןפָאלטנַא ןיּב ךיא ןעוו ,רימ -
 ןּופ רענימינּב רעד ,ןָארג ןּופ ןּוז רעד יִצֹמַׁש ריד ייּב זיא ָאד -

 םעד ןיא תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג ךימ טָאה סָאװ ,םירּוחַּב
 יּפָארַא טָאה רע ןּוא ;םִיַנחַמ ןייק ןעננַאגעג ןיּב ךיא סָאװ גָאט |
 ןרָאװשעג םיא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןדרַי םייּב ןגעקטנַא רימ טרעדינעג |

 .דרעוװש ןטימ ןטייט טינ ךיד לעװ ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ייּב
 שטנעמ רעגולק ַא םורָאװ ,ןעקנעש טינ םיא טסלָאז ,דנּוצַא ןּוא |

 טסלָאז ןּוא ;םיא טימ ןָאט טסלָאז ּוד סָאװ ןסיוו טסעוו ןּוא ,ּוטסיּב
 .רבק ןיא טּולּב טימ רָאה עָארג ענייז ןרעדינ ןכַאמ

 זיא רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה דוד ןּואיי
 דוד סָאװ געט יד ןּואי .טָאטשיסדוד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב
 ןיא :רָאי קיצרעפ ןעװעג ןענייז לארׂשי רעּביא טגיניקעג טָאה
 רע טָאה םִיַלָשּורי ןיא ןּוא ,רָאי ןּביז טגיניקעג רע טָאה ןֹורבֶח
 .רָאי קיסיירד ןּוא יירד טגיניקעג
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 רעטָאפ ןייז ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןסעזעג זיא המלש ןּוא;*
 .טקיטסעּפַאּב רעייז ךיז טָאה הכּולמ ןייז ןּוא ,ןדוד

 ,ןעַבָׁש-תַּב ּוצ ןעמּוקעג זיא ןתיִנַח ןּופ ןּוז רעד ּוהָינֹודֲא ןּואי*
 ןיא ןעמוק ןייד זיא :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה .רעטּומ סהמלש
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא* .דירפ ןיא :טגָאזעג רע טָאה ?דירפ
 רע טָאה'** .דער :טגָאזעג יז טָאה .ריד ּוצ טרָאװ ַא ּבָאה ךיא
 רימ ףיוא ןּוא ,טמּוקעג רימ טָאה הכּולמ יד זַא טסיײו ּוד :טגָאזעג
 רעּבָא .ךלמ ןרעוו ּוצ ,םינּפ רעייז טרעקעג לארׂשי ץנַאג ןּבָאה
 - ןיימ ּוצ ןעמוקעגנָא זיא ןּוא טיירדעגמוא ךיז טָאה הכּולמ יד
 דנּוצַא ןּוא* .טָאנ ןּופ ןעוװעג טרעשַאּב םיא זיא יז לייוו ,רעדּורּב
 .םינּפ ןיימ ןסױטשּפָא םינ טסלָאז ;השֹקּב ןייא ריד ןּופ ךיא טעּב
 ךיא ,גָאז :טנָאזעג רע טָאה" .דער :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה
 ןייד ןסױטשּפָא טינ טעװ רע םורָאװ--המלש ךלמ םעד ,ךיד טעּב
 טָאהי* .ּבײװ ַא רַאפ םַנּוש ןּופ גֵשיבַא ןּבעג רימ לָאז רע--םינּפ
 ,ךלמ םּוצ ןגעווטענייד ןּופ ןדער לעװ ךיא ,טּוג :טגָאזעג עַבָׁש"תַּב

 ּוצ ןדער ּוצ ,המלש ךלמ םּוצ ןעמוקעג זיא עַבֶׁשיִתַּב ןּוא*
 ריא ןענַאטשעגפיוא זיא ךלמ רעד ןּוא ,ןגעװ סּוהָיִנֹודַא ןּופ םיא
 טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,טקּוּבעג ריא ּוצ ךיז טָאה רע ןּוא ,ןגעקטנַא
 ,רעטּומ סכלמ םעד רַאפ ןָארט ַא טלעטשעג ןּוא ,ןָארט ןייז ףיוא
 טָאה יז ןּואי .טייז רעטכער ןייז ףיוא טצעזעג ךיז טָאה יז ןּוא
 ּפָא טינ טסלָאז ;ריד ןּופ ךיא טעּב השקּב עניילק ןייא :טגָאזעג
 ןיימ ,טעּב :טגָאזעג ריא ּוצ ךלמ רעד טָאה .םינּפ ןיימ ןסיוטש
 יז טָאה* .םינּפ ןייד ןסױטשּפָא טינ לעװ ךיא םורָאװ ,רעטּומ
 רעדּורּב ןייד ּוצ ןרעװ ןּבעגעג םַנּוש ןּופ גַשיבַא לָאז :טגָאזעג
 המלש ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה= .ּבײװ ַא רַאפ ןּוהָיְנֹודַא
 ןופ גֵשיבַא וטסטעּב סָאװרַאפ ןּוא :רעטּומ ןייז ּוצ טגָאזעג ןּוא
 לײװ ,הכּולמ יד ךיוא םיא רַאפ טעּב ?ןּוהָיְנֹודַא רַאפ םַנּוש
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 םעד רֶתָיבֶא רַאפ ,םיא רַאפ-רעדּורּב רערעטלע ןיימ זיא רע !
 .ןהָיּורצ ןּופ ןּוז םעד בָאֹוי רַאפ ןּוא ,ןהֹּכ !

 ּוצ ױזַא ,טָאג ייּב ןרָאװשעג טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא=
 ןּבעל ןייז םּוא זַא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט טָאג רימ לָאז :ןגָאז |

 ױזַא ,דנּוצַא ןּוא-* !טרָאװ עקיזָאדסָאד טדערעג ּוהָיְנֹודַא טָאה
 ךימ טָאה ןּוא ,טקיטסעפַאּב ךימ טָאה סָאװ ,טָאג טּבעל סע יװ
 סָאװ ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ןּופ ןָארט םעד ףיוא טצעזענפיורַא
 טנייה וַא ,טדערעג טָאה רע יװ ױזַא זיױה ַא טכַאמעג רימ טָאה
 !ןרעװ טייטעג ּוהָינֹודַא זּומ

 ןּופ טנַאה רעד ךרוד טקישעג טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא=
 ,םיא ףיוא ןלַאפעגּוצ זיא רע ןּוא ;ןעֶדִיֹוהי ןּופ ןּוז םעד ּוהָיְנּב
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא

 ןייק יג :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה ןהֹּכ םעד רֶתֶיבֶא ּוצ ןוא*
 ,טרעװ ּוטסיּב טוט םעד םורָאװ ,רעדלעפ ענייד ּוצ תֹותָנַע

 טסָאה ּוד ליײװ ,ןטייט טינ ךיד ךיא לעװ גָאט ןקיטנייה רעּבָא |
 ,ןדוד רעטָאפ ןיימ רַאפ רַאה םעד טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג
 רעטָאפ ןיימ סָאװ ץלַא ןיא טגָאלּפעג ךיז טסָאה ּוד לי ןּוא
 | .טגָאלּפעג ךיז טָאה

 ּוצ ןהֹּכ ַא ןייז ןּופ ןרָתָיבֶא ןּבירטרַאפ טָאה המלש ןּואי
 סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןרעװ טליפרעד לָאז סע ידּכ ;טָאג
 .יֹוליִש ןיא זיוה סילֶע ףיוא טדערעג טָאה רע

 בָאֹוי םורָאװ--בָאֹוי ּוצ ןעמּוקעננָא זיא גנורעה יד יװ ןּוא*
 רע טָאה ןעמֹולָשבַא ךָאנ םוה ,ןהָיָנֹודַא ךָאנ טגיינעג ךיז טָאה
 ןּוא ,טָאג ןּופ טלעצעג םּוצ ןפָאלטנַא בָאֹוי זיא-טניינעג טינ ךיז
 .חּבומ ןּופ רענרעה יד ןָא ןעמּונעגנָא ךיז טָאה

 זיא בָאֹוי זַא ,המלש ךלמ םעד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיאי
 .חּבומ םייּב רע זיא ןָא ןּוא ,טָאג ןּופ טלעצעג םעד ּוצ ןפָאלטנַא

 .רעטײװ ןּוא 30 ,ּב 'א לאּומש עזא

= 



 :36-30 ב א םיכלמ 10

 ּוצ יװַא ,ןעֶדִיֹוהְי ןּופ ןּוז םעד ּוהָיְנּב טקישעג טָאה המלש ןּוא
 .םיא ףיוא ּוצ-לַאפ יג :ןגָאז

 רע ןּוא ,טָאג ןּופ טאש םעד ּוצ ןעמוקעג ּוהָיְנּב זיאי
 .סױרַא יג :ךלמ רעד טנָאזעג טָאה יױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 .ןּברַאטש ךיא לעװ ָאד טרעיינ ,ןיינ :טנָאזעג רע טָאה

 :ןגאז ּוצ ױזַא ,הבּוׁשּת ַא ךלמ םעד טכַארּבעג ּוהָיְנּב טָאה
 .טרעפטנעעג רימ רע טָאה ױזַא ןּוא ,בָאֹוי טדערעג טָאה ױװַא
 ,טדערעג טָאה רע יװ ױזַא ּוט :טנָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאהי
 - ןָאטּפָא ןּוא ,ןּבָארנַאּב םיא טסלָאז ןּוא ;םיא ףיוא ּוצ-לַאפ ןּוא
 ןּופ ןּוא רימ ןּופ ,ןסָאגרַאפ טָאה בָאֹוי סָאװ טּולּב טסיזמּוא סָאד
 ףיוא טּולּב ןייז ןרעקמוא טָאנ לָאז ןּוא* .זיוה סרעטָאפ ןיימ
 ןשטנעמ ײװצ ףיוא ןלַאפעגנָא זיא רע סָאװרַאפ ,ּפָאק ןייז
 ןטימ טעגרהעג יז טָאה ןּוא ,םיא ןּופ ערעסעּב ןּוא ערעטכערעג
 ןּוז םעד רַנבַא :טסּוװעג טינ טָאה דוד רעטָאפ ןיימ ןּוא ,דרעװש
 ןּופ ןּוז םעד ָאֹׂשֶמַע ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעריפ-ליח םעד ,ןרֵנ ןּופ
 ךיז לָאז טּולּב רעייז ןּוא* .הדּוהְי ןּופ רעריפיליח םעד ,ןרָתָי
 ןעמָאז ןייז ןּופ ּפָאק ןפיוא ןּוא ,ןבָאֹוי ןּופ ּפָאק ןפיוא ןרעקמּוא
 ןּוא זיוה ןייז ּוצ ןּוא ,ןעמָאז ןייז ּוצ ןּוא ןדוד ּוצ ןּוא ;קיּביײא ףיוא
 .טָאנ ןּופ קיּביײא ףיוא דירפ ןייז לָאז ,ןָארט ןייז וצ

 רע ןּוא ,ןעֶדִיֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןעגנַאגעגפױרַא זיא*
 זיא רע ןּוא .טיײטעג םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןלַאפענוצ זיא
 .רּבדמ ןיא םייה ןייז ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב

 ןעֶדִיֹוהי ןופ ןּוז םעד ּוהָיְנֹּב טצעזעגפיוא טָאה ךלמ רעד ןּוא**
 ךלמ רעד טָאה ןהֹּכ םעד קֹודָצ ןּוא ;ליח ןרעּביא טרָא ןייז ףיוא
 .טרָא סרֶתָיבֶא ףיוא טצעזעגפיוא

 ןּוא ,ןיִעמַש ןּפורעג טָאה ןּוא טקישעג טָאה ךלמ רעד ןוא*
 .טסלָאז ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא זיוה ַא ריד יוּב :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה
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 .ץעגרע ןיא ןײגסױרַא טינ ןטרָאד ןּופ טסלָאז ןּוא ,ןציז ןטרָאד !
 טסעװ ןּוא ,סױרַא טסייג וד סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןייז טעװ סע ןּואיי !
 זַא ,ןייז ןסיװ ּוטסלָאז ןסיװ ,ןֹורדְק ךייט םעד ןיגרעּבירָא !

 .ּפָאק ןייד ףיוא ןייז טעװ טּולּב ןייד ;ןּברַאטש ּוטסעװ ןּברַאטש
 ןיימ יװ ױזַא ;טרָאװ סָאד זיא טּוג :ךלמ םּוצ טגָאזעג יִעֹמִׁש טָאהיי !

 .ןָאט טכענק ןייד טעװ ױזַא ,טדערעג טָאה ךלמ רעד רַאה
 סע רעּבָא* .געט ליפ םִיַלָשּורי ןיא ןסעזעג זיא יִעמַׁש ןּוא =
 ןיִעמַׁש ןּופ טכענק ייווצ ןענייז ,רָאי ירד ןּופ ףוָס םּוצ ןעוװענ זיא !

 ןּוא ,תַנ ןּופ ךלמ םעד ,ןהָכֵעַמ ןּופ ןּוז םעד שיכָא ּוצ ןפָאלטנַא !
 ןענייז טכענק ענייד ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיִעמִׁש טנָאזעגנָא טָאה עמ
 ןייז טלטָאזעגנָא טָאה ןּוא ,יִעמִש ןענַאטשעגפיוא זיא*  .תַנ ןיא !
 ןּוא .טכענק ענייז ןכּוז ןשיכָא ּוצ תַג ןייק קעװַא זיא ןּוא ,לזייא |
 .תַג ןּופ טכענק ענייז טכַארּבעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא יִצֵמַׁש -

 ןּופ ןעגנַאגעג זיא יִעֹמִׁש זַא ,ןהמלש ןרָאװעג טנָאזעגנָא זיא*י
 ךלמ רעד ןּוא* .טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ,תַג ןייק םִיַלָׁשּורי -

 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןיִעמִש ןפורעג טָאה ןּוא טקישעג טָאה
 ױזַא ,טנרָאװעג ךיד ןּוא ,טָאג ייּב ןרָאװשַאּב טינ ךיד ךיא ּבָאה
 ץעגרע ןייג טסעוו ןּוא ,סױרַא טסייג ּוד סָאװ גָאט םעד ןיא :ןגָאז ּוצ
 ןוא ?ןּברַאטש ּוטסעװ ןּברַאטש זַא ,ןייז ןסיוו ּוטסלָאז ןסיוו ,ּףװ
 ּבָאה ךיא ;טרָאװ סָאד ויא טּוג :טגָאזעג רימ ּוצ טסָאה ּוד
 ןּופ העובש יד טיהעג טינ ּוטסָאה סָאװרַאפ טנייה* .טרעהעג
 ךיוא** ?ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ לעפַאּב םעד ןּוא ,טָאנ
 סָאװ וייּב סָאדלַא טסיײװ ּוד :ןיִעמש ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה
 םּורד ;ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ טסּוט ּוד זַא טסּוװעג טָאה ץרַאה ןיַיד
 ךלמ רעד ןּוא** ;ּפָאק ןייד ףיוא זייּב ןייד ןרעקמּוא טָאג לָאז
 ןייז לָאז דוד ןּופ ןָארט רעד ןּוא ,טשטנעּבעג ןייז לָאז המלש
 .קיּבײא ףיוא טָאג רַאפ טסעפ

 ,ןעֶדיֹוהי ןּופ ןּוז םעד ּוהָיְנּב ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןּוא**
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 - רע ןּוא ,םיא ףיוא ןלַאפעגוצ זיא ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא
 .ןּברָאטשעג זיא

 ןּופ טנַאה רעד ןיא טקיטסעּפַאּב ןעוועג ויא הכּולמ יד ןּוא
 .ןהמלש

 ךלמ םעד הערַּפ טימ ןעװעג ןּתחתמ ךיז טָאה המלש ןּואי }
 - ןּוא ,רעטכָאט סהערַּפ ןעמּונעג טָאה רע ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ

 טקידנעעג טָאה רע ויּב ,טָאטשיסדוד ןיא טכַארּבעג יז טָאה
 םִיַלָׁשּורי ןּופ רעיומ יד ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,זיוה ןייז ןעיוּב
 .םּורַא דנור

 םורָאװ ,תֹומָּב יד ףיוא טכַאלשעג טָאה קלָאפ סָאד רעּבָא*
 ענעי ויּב ןעוועג טיוּבעג טינ זיא טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה ַא
 ןצעזעג יד ןיא ןייג ּוצ ,טָאג טַאהעג ּביל טָאה המלש ןּוא* .געט
 טרעכיירעג ןּוא טכַאלשעג טָאה רע רָאנ ;ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ
 .תֹומָּב יד ףיוא

 ,ןטכַאלש ּוצ ןטרָאד ןֹועְבִנ ןייק ןעגנַאגעג זיא ךלמ רעד ןּוא
 "דנַארּב טנוױט .הָמָּב עסיורג יד ןעװעג זיא ןטרָאד םורָאװ
 .חּבומ םענעי ףיוא ןעגנערּבפיוא המלש טגעלפ רעפּפָא

 ןּופ םולח ַא ןיא ןהמלש ּוצ ןויװַאּב טָאג ךיז טָאה ןֹועְבִנ ןיא
 .ןּבעג ריד לָאז ךיא סָאװ טעּב :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ,טכַאנ רעד
 ןיימ ,טכענק ןייד טימ ןָאטעג טסָאה ּוד :טגָאזעג המלש טָאה'
 ריד רַאפ ןעגנַאנעג זיא רע יװ ױזַא ,דסח סיורג ,ןדוד רעטָאפ
 ןּופ טײקיטרַאפטכער טימ ןּוא טייקיטכערעג טימ ןּוא תמא טימ
 ןסיורג ןקיזָאדמעד טיהעג םיא טסָאה ןּוא ;ריד ןגעק ןצרַאה
 ןָארט ןייז ףיוא טציז סָאװ ןּוז ַא ןּבעגעג םיא טסָאה ןּוא ,דסח
 טסָאה ּוד ,טָאג ןיימ הוהי ,דנּוצַא ןּואי .גָאט ןקיטנייה יװ יװַא
 ןיימ ןּופ טרָא םעד ףיוא ךלמ ַא רַאפ טכענק ןייד טכַאמעג
 .סיוא ּוװ טינ סיײװ ךיא ,לגניא ןיילק ַא ןיּב ךיא ןּוא ,ןדוד רעטָאפ
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 סָאװ קלָאפ ןייד ןּופ ןטימ ןיא זיא טכענק ןייד ןּוא" .ןייַא ּוװ ןּוא
 טלייצעג טינ ןעק סָאװ קלָאפ סיורג ַא ,טלײװרעדסױא טסָאה ּוד
 ןּבעג ּוטסלָאז םּורדי .טייקליפ ןּופ ןרעװ טנכערַאּב טינ ןּוא !
 ּוצ ,קלָאפ ןייד ןטּפשמ ּוצ ,ץרַאה קידנַאטשרַאפ ַא טכענק ןייד -
 ןטּפשמ ןעק רעװ םורָאװ ,סטכעלש ןּוא סטּוג ןשיװצ ןענעקרעד !
 ?סנייד קלָאפ עסיורג עקיזָאדסָאד |

 סָאװ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא ךַאז יד ןּואיי
 םיא ּוצ טָאה טָאג ןּוא'* .ךַאז עקיזָאדיד ןטעּבעג טָאה המלש !

 ּוד טיִנ ןּוא ,ךַאז עקיזָאדיד ןטעּבעג טסָאה ּוד לײװ :טגָאזעג
 ןטעּבעג ריד טסָאה ּוד טינ ןּוא ,געט ליפ ןטעּבעג ריד טסָאה
 ,טנייפ ענייד ןּופ ןּבעל סָאד ןטעּבעג טסָאה ּוד טינ ןּוא ,תורישע
 טָאי* ,טּפשמ ַא ןייטשרַאפ ּוצ לכש ןטעּבעג ריד טסָאה טרעיינ
 ַא ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא ,עז :טרָאװ ןייד טיול ןָאטעג ךיא ּבָאה

 רַאפ ןעוװעג טינ זיא ּוד יו ַאזַא זַא ,ץרַאה קידנַאטשרַאפ ןּוא ּולק :

 ךיוא ןּוא* .ּוד יװ ַאזַא ןייטשפיוא טינ טעװ ריד ךָאנ ןּוא ,ריד
 יא רׁשֹוע יא :ןּבעגעג ריד ךיא ּבָאה ןטעּבעג טינ טסָאה ּוד סָאװ
 ןשיווצ ןעװעג טינ זיא ּוד יװ ַאזַא רענייק זַא ,געט ענייד עלַא דובּכ
 עניימ ןטיה ּוצ ןגעו עניימ ןיא ןייג טסעוו ּוד זַא ןּוא** .םיכלמ יד !

 ,ןעגנַאגעג זיא דוד רעטָאפ ןייד יװ יױװַא ,טָאּבעג עניימ ןּוא ןצעזעג
 .געט ענייד ןרעגנעלרעד ךיא לעװ :

 .םולח ַא יא סע טשרע ,המלש טּפַאכעגפיױוא ךיז טָאה?
 רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןּוא
 -דנַארּב טכַארּבעגפיוא טָאה רע ןּוא ,דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד -

 טײצלָאמ ַא טכַאמעג ןּוא ,רעפּפָאדירּפ טכַאמעג ןּוא ,רעּפּפָא
 .טכענק ענייז עלַא רַאפ

 ,ךלמ םעד ּוצ תונֹוז ןעיורפ ייװצ ןעמּוקעג ןענייז לָאמסנעדי*
 טָאה יורפ ןייא ןּואי .םיא רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא !
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 יױרפ עקיזָאדיד ןּוא ךיא ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג
 .זיוה ןיא ריא טימ ןרָאּבעג ּבָאה ךיא ןּוא ,זיוה ןייא ןיא ןעניֹוװ
 טָאה ,ןרעּבעג ןיימ ךָאנ נָאט ןטירד ןפיוא ןעװענ יא סע ןּוא;*
 ,דנַאנעּבלַאז ןעװעג ןעניײז רימ ןּוא ;ןרָאּבעג יורפ עקיזָאדיד ךיוא
 רימ זיױלּב ;זיוה ןיא ןעװעג טינ ודנוא טימ זיא רעדמערפ ןייק
 ןּופ דניק סָאד ןּברָאטשעג זיא* .זיוה ןיא ןעװענ ןענייז יײװצ
 .םיא ףיוא ןגעלעג זיא יז לײװ ,טכַאנ ייּב יורפ רעקיזָאדרעד
 ןעמּונעגקעװַא טָאה ןּוא ,טכַאנ ןטימ ןיא ןענַאטשעגפיוא יז זיא*י
 יז ןּוא ,ןפָאלשעג זיא טסניד ןייד תעּב ,רימ ןּבעל ןּופ ןּוז ןיימ
 יז טָאה ןוז ןטיוט ריא ןּוא ,םעוּוּב ריא ןיא טניײלעג םיא טָאה
 ןיא ןענַאטשענפיױא ןיּב ךיא ןּוא** .םעווּב ןיימ ןיא טגיײלעג
 ךיא זַא רעּבָא ;טױט זיא רע טשרע ,ןּוז ןיימ ןנייזּוצנָא ירפ רעד
 ןעװעג טינ זיא סָאד טשרע ,ירפ רעד ןיא טכַארטַאּב םיא ּבָאה
 .ןרָאּבעג ּבָאה ךיא סָאװ ןּוז ןיימ

 זיא ןּוז ןיימ טרעיינ ,ןיינ :טגָאזעג יורפ רעדנַא יד טָאהיי
 ,ןיינ :טגָאז יד ןּוא .רעטיוט רעד ןּוז ןייד ןּוא ,רעקידעּבעל רעד
 .רעקידעּבעל רעד ןּוז ןיימ ןּוא ,רעטיוט רעד זיא ןּוז ןייד טרעיינ
 .ךלמ ןרַאפ טהנעטעג ןּבָאה יז ןּוא

 רעד ןּוז ןיימ זיא סָאד :טגָאז יד :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה*
 ,ןיינ :טגָאז יד ןּוא ;רעטױט רעד ןּוז ןייד ןּוא ,רעקידעּבעל
 .רעקידעּבעל רעד ןּוו ןיימ ןּוא ,רעטיוט רעד זיא ןּוז ןייד טרעיינ
 טָאה .דרעװש ַא רימ טגנערּב :טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא*
 ךלמ רעד טָאה= .ךלמ ןרַאפ דרעװש ַא טכַארּבעג ןעמ
 טיג ןּוא ,ןעײװצ ןיא דניק עקידעּבעל סָאד טדיינשעצ :טנָאזעג
 .רערעדנַא רעד ּוצ טפלעה ַא ןּוא ,רענייא ּוצ טפלעה ַא

 רעד ןעװעג זיא ןּוז ריא סָאװ יורפ יד טדערעג טָאה*
 ריא טָאה ץרַאה סָאד םורָאװ-ךלמ םּוצ ,רעקידעּבעל
 ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג טָאה יז ןּוא-ןּוז ריא ףיוא טמעלקרַאפ
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 ריא טלָאז ןטייט רָאנ ,דניק עקידעּבעל סָאד ריא טיִנ ,רַאה ןיימ !
 סע לָאז ריד טינ ןּוא רימ טינ :טגָאז ענעי ןּוא .ןטייט טינ סע
 !טדיינש :ןרעהעג !
 סָאד ריא טיג :טגָאזעג ןּוא ךלמ רעד ןפּורענּפָא ךיז טָאהז = |

 ןייז זיא יז ;ןטײט טינ סע ריא טלָאז ןטייט ןּוא ,דניק עקידעּבעל
 .רעטּומ
 רעד סָאװ טּפשמ םעד טרעהעג ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא= = |

 ,ךלמ ןרַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה יז ןּוא ,טּפשמעג טָאה ךלמ
 ןָאט ּוצ םיא ןיא זיא המכח סטָאנ זַא ןעזעג ןּבָאה יז םורָאװ
 .טייקיטכערעג

 .לארׂשי ץנַאג רעּביא ךלמ ןעוועג זיא המלש ךלמ רעד ןּואי יד
 רעד ּוהָירַזַע :טַאהעג טָאה רע סָאװ ןרַאה יד ןענייז סָאד ןּוא*

 ,ןָאשיט ןּופ ןיז יד ,הָיְחַא ןּוא ףֶרֹוחילֶאי ;ןהֹּכ רעד ,ןקֹודֶצ ןּופ ןּוז
 ;רענָאמרעד רעד ,ןדּוליחַא ןּופ ןּוז רעד טְפָׁשֹוהי ;סרעּביײרש
 ןוא קֹודָצ ןּוא ;ליח ןרעּביא ,ןעֶדִיֹוהי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְנּב ןּואי
 יד רעּביא ,ןענֶתֶנ ןּופ ןּוז רעד ּוהָירַזַע ןּוא* ;םינהֹּכ ,רֶתָיבֶא
 םעד ,ןַאמרעּבױא ןַא ,ןענֶתָנ ןּופ ןּוז רעד דּובָז ןּוא ;יעטלעטשענ
 רעד םֶרינֹודַא ןּוא ;ץַאלַאּפ ןרעּביא ,רָׁשיחַא ןּוא* ;רבח סכלמ
 .וניצ ןרעּביא ,ןָאדבע ןּופ ןּוז

 ץנַאג רעּביא עטלעטשעג ףלעווצ טַאהעג טָאה המלש ןּואי
 ַא ;זיוה ןייז ןּוא ךלמ םעד ןטלַאהסױא ןגעלפ יז ןּוא ,לארׂשי
 ןּוא* .ןטלַאהסיוא ןפרַאד רעכַאלטיא טגעלפ רָאי ןיא שדֹוח
 גרעּבעג םעד ןיא ,ןרּוח ןּופ ןּוז רעד :ןעמענ ערעייז ןענייז סָאד
 ,םיבלַעַש ןיא ןּוא ,ץֵקָמ ןיא ,ןרָקָד ןּופ ןוז רעד" .םירפא ןּופ
 ןיא ,ןדֶסֶח ןּופ ןּוז רעד" .ןָנָח-תיֵּבְרֹוליִא ןּוא ,ׁשֶמָש-תיֵּב ןּוא
 דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא ,ֹוכֹוׂש ןעװעג זיא םיא רעטנוא ;תֹוּבּורַא
 ;רֹוד ןּופ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ,ןבֶדָניבַא ןּופ ןּוז רעד** .רָּפֵח
 .ּבײװ ַא רַאפ ןהמלש ןּופ רעטכָאט יד תַפָט טַאהעג טָאה רע

 .7 קוסּפ עז *
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 . יתיֵּב ץנַאג ןּוא ,ֹודְנמ ןּוא ,ְךֶנֲעַּת ןיא ,ןדּוליחַא ןּופ ןּוז רעד ָאנֲעַּבי
 | -לֵבָא ויּב ןָאשתיִּב ןּופ ,לאָעְרוְי רעטנּוא ןֵתרֶצ ןּבעל סָאװ ןָאֶׁש
  ןיא ,ןרָבָנ ןּופ ןּוז רעד** .םֶעְמִקִי טייז רענעי ןּופ זיּב ,הָלֹוחמ
  ריאָי ןּופ רעפרעד יד ןעװעג ןענייז םיא רעטנּוא ;דָעלְגיתֹומְר
 יד ןעװעג זיא םיא רעטנּוא ;דֶעלִג ןיא סָאװ ,ןהשנמ ןּופ ןּוז םעד
 / טימ טעטש עסיורג קיצכעז ,ןֶׁשָּב ןיא סָאװ בֹונֹרַא ןּופ טנגעג
 . ןיא ,ןֹודִצ ןּופ ןּוז רעד בֶדְניחַא** .ןעלגיר ענרעּפּוק ןּוא ןרעיומ
 , תַמֹׂשָּב ןעמונעג טָאה ךיוא רע ;ילּתפנ ןיא ,ץֵעַמיחַא* .םִיַנחַמ
 ןּופ ןּוז רעד ָאנֲעַּבי* .ּבײװ ַא רַאפ ןהמלש ןּופ רעטכָאט יד
 . ,ןחּורָּפ ןּופ ןּוז רעד טָּפָׁשֹוהייי .תֹולָעּב ןּוא ,רשָא ןיא ,ןיֵׁשּוח
 ; רעד רֶבָגי .ןימינּב ןיא ןָאלַא ןּופ ןּוז רעד יִצֹמִשיי ..רָכָׂשׂשִי ןיא
 / םעד ןֹוחיס ןּופ דנַאל םעד ,דָעֹלִג דנַאל ןיא ,ןירּוא ןּופ ןּז
 , ןייא ןּוא .ןֶשָּב ןופ ךלמ םעד גֹוע ןּופ ןּוא ,ירֹומֶא ןּופ ךלמ
 : .דנַאל ןצנַאגו ןרעּביא סָאװ רעטלעטשענ

 / סָאװ דמַאז רעד יװ ױזַא ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּוא הדּוהייי
  ןּוא ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג ןּבָאה ייז .טייקליפ ןיא םי םייּב
 | .ךַאלײרפ ןעװענ

 . ןּופ ,ןכיירגיניק עלַא רעּביא טקיטלעװעג טָאה המלש ןּואי ןד
 / םעד ויּב ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל םעד ויּב "ךייט םעד

 / טנידעג ןּוא ,ּבָאנּפָא טכַארּבעג ןּבָאה יז .םִיַרצִמ ןּופ קרַאמעג
 | .ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא המלש ךלמ םעד

 / ןעװעג זיא גָאט ןייא רַאפ ןהמלש ןּופ גנוזיּפש יד ןּואי
 / ןעצי ,לעמ עּבָארג רּוּכ קיצכעז ןּוא ,לעמלמעז רּוּכ קיסיירד
 / ןּוא ,רעטיפ רעד ןּופ רעדניר קיצנַאװצ ןּוא ,רעדניר עטעפ
 | ןּוא ,ןשריהמַאד ןּוא ,ןשריה ןּוא ,ןדניה ץּוחַא ,ףָאש טרעדנּוה
 טקיטלעװעג טָאה רע םורָאװ' .רענעהּפַאק עטּפָאטשעג
 / רעּביא ,הֶזַע ויּב ןּוא חַסּפִּת ןּופ ,ךייט טייז רעד ץנַאג רעּביא
 / ןּופ םולש טַאהעג טָאה רע ןּוא ;ךייט טייז רעד ןּופ םיכלמ עלַא

 .תֶרַּפ א
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 ןענייז לארׂשי ןּוא הדּוהי ןּוא* .םּורַא דנור ןטייז ענייז עלַא
 ןּוא קָאטשנײװ ןייז רעטנּוא רעכַאלטיא ,טיקרעכיז ןיא ןסעזעג !

 ןופ געט עלַא ,עַבָׁש-רַאּב זיּב ןּוא ןֶד ןּופ ,םיוּבנגייפ ןייז רעטנּוא
 .ןהמלש

 דרעפ ןלַאטש טנויוט קיצרעפ טַאהעג טָאה המלש ןּוא*
 ענעי ןּוא .רעטייר טנויוט ףלעווצ ןּוא ,ןגעװטיײר ענייז רַאּפ
 ןכַאלטיא ןּוא ,המלש ךלמ םעד ןטלַאהסיױא ןגעלפ עטלעטשענ
 ;שדֹוח ןייז ןיא רעכַאלטיא ,המלש ךלמ ןּופ שיט םּוצ טנענעג סָאװ
 יורטש ןּוא ןטשרעג ךיוא* .ךַאז ןייק ןלעּפרַאּפ טינ ןגעלפ יז
 ןיא ןעגנערּב יז ןגעלפ דרעפגָאי יד רַאפ ןּוא דרעפ יד רַאפ

 רע יװ טול רעכַאלטיא ,טרעהעג טָאה סע ןיהּוװ טרָא םעד !
 .טפרַאדעג טָאה

 טײקידנַאטשרַאפ ןּוא המכח ןהמלש ןּבענעג טָאה טָאג ןּואי
 סָאװ דמַאז רעד יװ ױזַא טסייג ןּופ טייקטיירּב ןּוא ,ליפ רעייז

 רעסערג ןעוועג זיא המכח סהמלש ןּוא* .םי ןּופ גערּב ןפיוא
 רעדלַא ןּופ ןּוא ,חרומ ןּופ רעדניק עלַא ןּופ המכח רעד ןּופ
 .צץלַא ןּופ רענילק ןעװעג זיא רע ןּוא* .םִיַרצִמ ןּופ המכח
 ,עַדרַד ןּוא ,לֹוּכלַּכ ןּוא ,ןָמיֵה ןּוא ,יחָרוָא םעד ןֶתיֵא ןּופ ,ןשטנעמ
 עלַא ןשיװצ םש ַא טַאהעג טָאה רע ןּוא .ןלֹוחְמ ןּופ ןיז יד
 טנזױט יירד טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .םּורַא דנור רעקלעפ
 ןוא!= .ףניפ טימ טנזיוט ןעװעג ןענייז רעדיל ץנייז ןּוא ,םילשמ
 ןיא סָאװ רעדעצ םעד ןּופ ,רעמיוּב רעּביא טדערעג טָאה רע
 ןּוא .טנַאװ ןּופ סױרַא טסקַאװ סָאװ בֹוזַא םעד ויּב ןּוא ןֹונָבל
 רעּביא ןּוא ,ןעלניופ רעּביא ןּוא ,תומהּב רעּביא טדערעג טָאה רע
 ןעמ זיא תומוא עלַא ןּופ ןּואי: .ןשיפ רעּביא ןּוא ,םיצרש
 דרע רעד ןּופ םיכלמ עלַא ןּופ--המכח סהמלש ןרעה ןעמוקעג
 .המכח ןייז ןּופ טרעהעג ןּבָאה סָאװ

 טכענק ענייז טקישעג טָאה רֹוצ ןּופ ךלמ רעד םָריח ןּוא;*
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 טּבלַאזעג םיא טָאה עמ זַא טרעהעג טָאה רע םורָאװ ,ןהמלש ּוצ
 זיא טניירפ רעטּוג ַא לײװ ;טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא ךלמ ַא רַאפ
 .געט עלַא ןדוד ןעװעג םָריִח

 טסָאה ּודֵיי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעמָריח ּוצ טקישעג המלש טָאה*
 ַא ןעיוּב טנָאקעג טינ טָאה רע זַא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ טנעקעג
 סָאװ תומחלמ יד ןגעוו ןּופ טָאג ןייז הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה
 רעטנּוא ןּבעגעג יז טָאה הוהי זיּב ,טלננירעגמּורַא םיא ןּבָאה
 ךימ טָאג ןיימ הוהי טָאה דנּוצַא ןּוא* .סיפ עניימ ןּופ טירט יד
 .שינעגענַאּב וייּב ןייק ןּוא רעטש ןייק ָאטינ ;םּורַא דנּור ןּופ טּורַאּב
 הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ךיא טכַארט טָא ןּוא"
 יװַא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ טדערעג טָאה הוהי יװ ױזַא ,טָאג ןיימ
 ןייד ףיוא ןָארט ןייד ףיוא ןּבעג לעװ ךיא סָאװ ןּוז ןייד :ןגָאז ּוצ
 ,דנּוצַא ןּוא* .ןעמָאנ ןיימ ּוצ זיוה סָאד ןעיוּב טעװ רע ,טרָא
 ןּוא ,ןֹונָבל ןּופ ןרעדעצ רימ רַאפ ןקַאהסיוא לָאז עמ לעפַאּב
 ןּופ ןיול םעד ןּוא ;טכענק ענייד טימ ןייז ןלעװ טכענק עניימ
 םורָאװ :ןגָאז טסעו ּוד ליפיוו ןּבעג ריד ךיא לעװ טכענק ענייד
 ּוצ טייטשרַאפ סָאװ רענייק ָאטינ זיא ודנּוא ןשיװצ זַא טסייוו ּוד
 .םינֹודיצ יד יװ ױזַא ןצלָאה ןקַאה

 רעטרעװ יד טרעהעג טָאה םָריח יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 טָאה רע ןּוא ,טיירפרעד רעייז ךיז רע טָאה יױזַא ,ןהמלש ןּופ
 ַא ןדוד ןּבעגעג טָאה רע סָאװ ,טנייה הוהי זיא טּבױלעג :טגָאזעג
 טָאה םָריִח ןּוא* .קלָאפ ןסיורג ןקיזָאדמעד רעּביא ןּוז ןגולק
 ּוד סָאװ טרעהעג ּבָאה ךיא :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהמלש ּוצ טקישעג
 ןיא גנַאלראפ ןייד לַא ןָאט לעװ ךיא ;רימ ּוצ טקישענ טסָאה
 ןלעװ טכענק עניימ= .ץלָאהנסערּפיצ ןיא ןּוא ץלָאהרעדעצ
 ןיא ןכַאמ יז לעװ ךיא ןּוא ,םי םּוצ ןֹונָבל ןּופ ןרעדינּפָארַא יז
 .רימ טסעװ ּוד סָאװ טרָא םעד זיּב םי ןטימ ןייג ּוצ ןטילּפ
 טסעװ ּוד ןּוא ,ןסײררעדנַאנַאפ יז ךיא לעװ ןטרָאד ןּוא, ןזײװנָא
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 ןּבעג ּוצ גנַאלרַאפ ןיימ ןָאט טסעװ ּוד ןּוא .ןעמענקעװַא יז !
 ,זיוה ןיימ רַאפ טיורַּב

 ןוא ץלָאהרעדעצ ןהמלש ןּבעגעג טָאה םָריח - ןּוא*
 טָאה המלש ןּוא* .גנַאלרַאפ ןייז לַא טול ץלָאהנסערּפיצ
 ,זיוה ןייז רַאפ זייּפש ,ץײװ רּוּכ טנזיוט קיצנַאװצ ןעמָריח ןּבעגעג
 ןּבעג המלש טגעלפ יױװַא .לייא ענעגָאלשעג רּוּכ קיצנַאװצ ןּוא
 .רָאי ןיא רָאי ןעמָריח

 םיא טָאה רע יװ ױזַא המכח ןהמלש ןּבעגעג טָאה טָאג ןּואי
 ןשיווצ ןּוא ןעמָריח ןשיװצ םולש ןעוועג זיא סע ןּוא .טנָאזעגּוצ
 .דנּוּב ַא ןסָאלשעג עדייּב ןּבָאה יז ןּוא ;ןהמלש

 ץנַאג ןּופ זניצ ַא ןעמּונעגפיוא טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא
 ןוא .ןַאמ טנזיוט קיסיירד ןעוועג זיא זניצ רעד ןּוא ,לארׂשי
 ,שדֹוח ַא ןיא ןַאמ טנזיוט ןעצ ּוצ ןֹונָבל ןפיוא טקישעג יז טָאה רע
 ןיא םישדח ןַלווצ ,ןּונָבל ןפיוא ןייז יז ןגעלפ שדֹוח ןייא ;ןטיּבעג
 .ניצ םעד רעּביא ןעוועג זיא םֶרינֹודַא ןּוא .םייה רעד

 ,רעגערטטסַאל טנויוט קיצעּביז טַאהעג טָאה המלש ןוא
 סהמלש ץּוחַא* .גרעּב יד ןיא רעקעהנייטש טנזיוט קיצכַא ןּוא
 ןּוא טנזיוט ירד ,טעּברַא רעד רעּביא סָאװ עטלעטשעגרעּביוא
 קלָאפ םעד רעּביא טקיטלעװעג ןּבָאה סָאװ ,טרעדנוה ירד
 .טעּברַא יד טּוט סָאװ

 ןכָארּבעגסױא טָאה עמ ןּוא ,ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןּואי
 זיוה סָאד ןטסעפטנּורג ּוצ ,רענייטש ערעײט ,רענייטש עסיורג
 ןהמלש ןּופ סרעטסניימיוּב יד ןּואי .רענייטש עטקַאהעג טימ
 "מּורַא יז ןּבָאה רעלבנ יד ןּוא ןעמָריח ןּופ סרעטסניימיוּב יד ןּוא
 ףיוא רענייטש יד ןּוא ןצלָאה יד טיירנעגוצ ןּבָאה ןּוא ,טקַאהעג

 .ויוה סָאד ןעיוּב ּוצ
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 רָאי ןטסגיצכַא ןּוא טרעדנּוה ריפ ןיא ,ןעװעג זיא סע ןּואי |
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד יװ םעדכָאנ

 רעּביא הכולמ סהמלש ןּופ רָאי ןטריפ ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ
 רע טָאה-שדוח רעטייוװצ רעד זיא סָאד-ויז שדֹוח ןיא ,לארׂשי
 .טָאג ּוצ זיוה סָאד ןעיוּב ןּבױהעגנָא

 זיא ,טָאג ּוצ טיוּבעג טָאה ךלמה המלש סָאװ זיוה סָאד ןּואי
 ,טיירּב ןייז ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא קיצכעז ןעװעג
 לכיֵה םעד רַאפ שילָאּפ רעד ןּוא* .ךייה ןייז ןלייא קיסיירד ןּוא
  ןּופ טיירּב רַאפ ,גנעל ןייז ןלייא קיצנַאװצ ןעװעג זיא זיוה ןּופ
 ןּוא* .זיוה םעד חּופ גנעלנ רַאפ טיירּב ןייז ןלייא ןעצ ,זיוה םעד
 ןּוא טיירּב קינײװעניא רעטצנעפ זיוה ןיא טכַאמענ טָאה רע
 ןּופ טנַאװ רעד ןָא טיוּבעג טָאה רע ןּוא* .לָאמש קיניײװנסױא
 םעד םּורַא דנּור ,זיוה ןּופ טנעו יד םּורַא דנּור ,ױּבנָא ןַא זיוה
 דנור ןרעמַאקטייז טכַאמעג טָאה רע ןּוא ;"ריבד םעד ןּוא לכיֵה
 ףניפ יא ,ױּבנָא זםעד ןּופ קָאטשו רעטשרעטנּוא רעד" .םּורַא
 ןייז ןלייא סקעז ,רעטסלטימ רעד ןּוא ,טיירּב ןייז ןעװעג ןלייא
 -רַאפ םורָאװ ,טיירּב ןייז ןלייא ןּביז ,רעטירד רעד ןּוא ,טיירּב
 דנּור ּוצ ןסיורעד ּוצ זיוה םעד ןיא טכַאמעג רע טָאה ןעגנורענימ
 יד ןיא ןטלַאה ןפרַאד טינ ךיז ןלָאז ןסנקלַאּב ידו ידּכ ,םּורַא
 ,ןרָאװעג טיוּבעג זיא סע ןעו זיוה סָאד ןּוא:י--זיוה ןּופ טנעוו
 -סורַא םייּב טכַאמעג קיטרַאפ רענייטש ןּופ ןרָאװעג טיוּבעג זיא
 - ,גײצעגנויַא םּוׁש ןייק ,קַאה ןייק ןּוא סרעמַאה ןייק ןּוא ;ןקַאה
 טיוּבעג זיא סע ןעװ ,זיוה םעד ןיא ןרָאװעג טרעהעג טינ זיא
 זיא ןרעמַאקטייז :עטשרעטנּוא יד ּוצ גנַאגנייַא רעד---ןרָאװעג
 ּפערטלדניװש ףיוא ןּוא ,זיוה ןּופ טייז רעטכער רעד ףיוא ןעוועג
 - עטסלטימ יד ןּופ ןּוא ,עטסלטימ יד ּוצ ןעננַאנעגפױרַא ןעמ זיא
 .עטיהדיד הב

 "רַאפ סע טָאה ןּוא ,זיוה סָאד טיוּבעגסיױא טָאה רע ןּוא'
 .םישדקיישדק רעד ,לײט רעטסקילײה ןּוא רעטסקינײװעניא רעדָא רעטשרעטניה רעד *

 .הָנֹוכיִּתַה :טסקעט ןיאי .לטיּפַאק ןקירָאפ ןופ 32-31 םיקיסּפ טימ ךיז טדניּברַאפ 3

 יא טא עהם אהא טא דאנק שטייט יט ידי
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 ןּוא סנקלַאּב טימ זיוה סָאד טקעדַאּב טָאה רע ןּוא ;טקידנע !
 ןָא יוּבנָא םעד טיוּבעג טָאה רע ןּוא" .ןרעדעצ ןּופ רעטערּב !

 ;ןקָאטש ןכַאלטיא ןּופנ ךייה יד ןלייא ףניפ ,זיוה ןצנַאג םעד
 .ץלָאהרעדעצ ףיוא זיוה ןָא ןטלַאהעג ךיז טָאה סע ןּוא
 ּוצ ױזַא ,ןהמלש ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי == |
 ןייג טסעװ ּוד ּביוא-טסיוּב ּוד סָאװ זיוה עקיזָאדסָאד-* :ןגָאז !
 ןטיה טסעוו ןּוא ,ןָאט ּוטסעװ ןצעזעג עניימ ןּוא ,םיקּוח עניימ ןיא |

 ריד ףיוא ןייז םייקמ ךיא לעװ ,יײז ןיא ןייג ּוצ טָאּבעג עניימ עלַא
 ןוא* .ןדוד רעטָאפ ןייד טגָאזעגּוצ ּבָאה ךיא סָאװ גָאװצ ןיימ |

 -רַאפ טינ לעװ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ ןעּור לעװ ךיא
 .לארׂשי קלָאפ ןיימ ןזָאל

 סע טָאה ןּוא ,זיוה סָאד טיוּבעגפיוא המלש טָאה יוװַאי* = |
 זיוה םעד ןּופ טנעװ יד טיוּבעג טָאה רע ןּוא* .טקידנערַאּפ
 זיּב זיוה ןּופ םעדָאּב ןּופ ;ןרעדעצ ןּופ רעטערּב טימ קינײװעניא
 ןופ ץלָאה טימ טקעדַאּב רע טָאה טיפּוס ןּופ סנקלַאּב יד
 טימ זיוה ןּופ םעדָאּב םעד טקעדַאּב טָאה רע ןּוא ;קינײװעניא
 ןלייא קיצנַאװצ טיוּבעג טָאה רע ןּוא* .ןסערּפיצ ןּופ רעטערּב
 ,ןרעדעצ ןּופ רעטערּב טימ זיוה ןּופ לייט ןטשרעטניה םעד ןּופ
 ןופ טיוּבעג ךיז סע טָאה רע ןּוא ;סנקלַאּב יד ויּב םעדָאּב ןּופ
 קיצרעפ ןּוא= .םישדקיישדק ַא רַאפ ,ריבד ַא רַאפ ,קינײװעניא
 ןופ לכיֵה רעד זיא סָאד ,זיוה סָאד ןעװעג זיא םנַאלו ןליײא
 זיא קינײװעניא זיוה ןפיוא ץלָאהרעדעצ סָאד ןּוא;* .טנרָאפ
 זיא ץלַא .ןטייװק עטנפעעג ןּוא ּפענק ןופ ץינשעג ַא ןעוװעג
 ןוא* .ןעועגסױרַא טינ ךיז טָאה ןייטש ןייק ,רעדעצ ןעוװעג
 -נײרַא ףיוא טיירגעגוצ רע טָאה זיוה ןיא קינײװעניא ריבד םעד
 ןּופ קינײװעניא ןּוא* .דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןיהַא ןלעטש
 ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ,גנעל יד ןלייא קיצנַאװצ ןעװעג זיא ריבד
 טָאה רע ןּוא ;ךייה ןייז ןעװעג זיא ןלייא קיצנַאװצ ןּוא ,טיירּב יד
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 טקעדַאּב טָאה רע ןּוא .דלָאג ןטכע טימ ןניוצעגרעּביא םיא
 -רעּביא המלש טָאה יױװַא* .ץלָאהרעדעצ טימ חּבומ םעד
 רע ןּוא ;דלָאנ ןטכע טימ קינײװעניא ןּופ יזיוה סָאד ןגיוצעג
 טָאה רע ןּוא ;ריבד םעד רַאפ ןטייק ענרעדליג ןגיוצרַאפ טָאה
 רע טָאה זיוה עצנַאנ סָאד ןּואי .דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא סע
 ןעװעג זיא זיוה עצנַאנ סָאד ויּב ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא
 רע טָאה ריבד םייּב סָאװ חּבומ ןצנַאג םעד ךיוא ;טקידנעעג
 .דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא

 -לייא ןּופ םיבּורּכ ײװצ ריבד ןיא טכַאמענ טָאה רע ןּוא*י
 : ןלייא ףניפ ןּוא** .ןכַאלטיא ןּופ ךייה יד ןלייא ןעצ ,ץלָאהמיוּב
 רעטײװצ רעד ןלייא ףניפ ןּוא ,בּורּכ ַא ןּופ לגילפ ןייא ןעװעג זיא
 ןעלגילפ ענייז ןּופ קע ןייא ןּופ ןלייא ןעצ ;בּורּכ ַא ןּופ לנילפ
 ןעװעג ךיוא זיא ןלייא ןעצ* .ןעלנילפ ענייז ןּופ קע רעדנַא ןויּב
 עדייּב ייּב טינש ןייא ןּוא סָאמ ןייא ;בּורּכ רעטייוצ רעד
 ןכיילנסעד ןּוא ,ןלייא ןעצ בּורּכ ןייא ןּופ ךייה יד" ;םיבּורּכ
 םיבּורּכ יד טלעטשעגנײרַא טָאה רע ןּוא* .בּורּכ ןטײװצ ןּופ
 ןעלנילפ יד טכַאמעג טָאה עמ ןּוא .זיוה ןטסקינײװעניא םעד ןיא
 טָאה םענייא ןּופ לגילפ רעד ןּוא ,טײרּפשעגסױא םיבּורּכ יד ןּופ
 טָאה בּורּכ ןטייווצ ןּופ לנילפ רעד ןּוא ,טנַאװ ןייא טרירעגנָא
 ךיז ןּבָאה ןעלגילפ ערעייז ןּוא ;טנַאװ עטײװצ יד טרירעגננָא
 טָאה רע ןּוא= .לגילפ ַא ןָא לגילפ ַא זיוה ןטימ ןיא טרירעגנָא
 .דלָאג טימ םיבּורּכ יד ןגיוצעגרעּביא

 -סיוא רע טָאה םּורַא דנור זיוה םעד ןּופ טנע עלַא ןּוא*
 ןוא רעמיוּבלטײט ןּוא םיבּורּכ ןּופ ןצינשעג טימ טצינשעג
 םעד ןּוא" .קיניײװנסױא ןּוא קינײװעניא ןּופ ,ןטייװק עטנפעענ
 קינײװעניא ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא רע טָאה זיוה ןּופ ליד
 רע טָאה ריבד ןּופ גנַאגנייַא םעד רַאפ ןּוא** .קינײװנסױא ןּוא
 טימ לעטשענריט רעד ;ץלָאהמיוּבלײא ןּופ ןריט טכַאמעג

 .םישדקייַשדק םעד .ה .ד א
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 ףיוא ןּוא* .קידכעקעפניפ ןעמּוקעגסוא זיא ךַאלדיטשייּב יד |
 ןצינשעג טצינשעגסיוא רע טָאה ץלָאהמיוּבלײא ןּופ ןריט ײװצ יד |

 -רעּביא ןּוא ,ןטײװק עטנפעעג ןּוא רעמיוּב לטייט ןּוא םיבּורּכ ןּופ
 ףיוא דלָאנ סָאד טּפַאלקעגסוא טָאה רע ןּוא ;דלָאג טימ ןגיוצעג
 טָאה ןכיילנסעד ןּוא** .רעמיוּבלטײט יד ףיוא ןּוא םיבּורּכ יד
 ןּופ ךַאלדיטשייּב ,לכיֵה ןּופ גנַאננייַא םעד רַאפ טכַאמעג רע
 -נסערּפיצ ןּופ ןריט ײװצ ןּוא** ;קידכעקעריפ ,ץלָאהמױּבלײא
 ,טגיילעגפיונוצ ךיז ןּבָאה ריט ןייא ןּופ ןעלגילפ ײװצ יד ;ץלָאה
 -פיונּוצ ךיז ןּבָאה ריט רעדנַא רעד ןּופ ןעלגילפ ייווצ יד ןּוא
 רעמיוּבלטייט ןּוא םיבּורּכ טצינשעגסיוא טָאה רע ןּוא= .טגיײלעג
 -פורַא דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא טָאה ןּוא ,ןטיײװק עטנפעעג ןּוא
 | .ןטצינשעגנייַא ןפיוא טסַאּפעג

 יירד ןּופ ףיוה ןטסקינײװעניא םעד טיוּבעג טָאה רע ןּוא=*
 .סנקלַאּברעדעצ לייצ ַא ןּוא ,רענייטש עטקַאהעג ןלייצ

 טסעפטנּורג רעד ןרָאװעג טגילעג ויא רָאי ןטריפ ןיאיי
 ןיא ,רָאי ןטפלע ןיא ןּוא** .ויז טַאנָאמ ןיא ,זיוה סטָאג ןּופ
 טקידנעעג זיא-שדֹוח רעטכַא רעד ויא סָאד-לּוּב טַאנָאמ
 סע יװ ץלַא טול ןּוא ,ןלייט ענייז עלַא ןיא זיוה סָאד ןרָאװעג
 .רָאי ןּביז טיוּבעג סע טָאה רע ןּוא .ןייז ּוצ טפרַאדַאּב טָאה

 זיּב ,רָאי ןציירד טיוּבעג המלש טָאה זיוה ןגייא ןייז ןּואי
 .זיוה ץנַאג ןייז טקידנערַאפ טָאה רע

 טרעדנוה ,דלַאווְדֹונְבל ןּופ זיוה סָאד טיוּבעג טָאה רע ןּואי
 ןלייא קיסיירד ןּוא ,טיירּב ןייז ןלייא קיצפּופ ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא
 ףיוא סנקלַאּברעדעצ טימ ,ןלייזרעדעצ ןלייצ ריפ ףיוא ,ךייה ןייז
 ןּופ ץלָאהרעדעצ טימ טקעדַאּב ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןלייז יד
 קיצרעפ ןּוא ףניפ יד ףיוא סָאװ ןרעמַאקטייז יד רעּביא ,ןּבױא
 ;ןליײצ ירד ןעוועג ןענייז סנקלַאּב ןּוא* .לייצ ַא ןיא ןצפּופ ,ןלייז
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 עלַא ןּוא* .לָאמ יירד קילּבכרּוד ַא ןגעק קילּבכרּוד ַא ןּוא
 ןיא קידכעקעריפ ןעװעג ןענייז ךַאלדיטשייּב יד טימ ןריט
 .לָאמ יירד קילּבכרּוד ַא ןגעק קילּבכרּוד ַא ןּוא ;לעטשעג

 קיצּפּופ :טכַאמעג רע טָאה ןלייז ןּופ זיוהרעדָאפ סָאד ןּוא*
 זיוהריפ ַא טימ ,טיירּב ןייז ןלייא קיסיירד ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא
 .ייז רַאפ לכעדנקלַאּב ַא ןּוא ןלייז טימ ,ייז רַאפ

 רע סָאװ ןָארט ןּופ זיוהרעדָאפ סָאד טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 זיא סע ןּוא ;טּפשמ ןּופ זיוהרעדָאּפ סָאד ,ןטּפשמ ןטרָאד לָאז
 .םעדָאּב זיּב םעדָאּב ןּופ ץלָאהרעדעצ טימ טקעדַאּב ןעוועג

 רעדנַא ןַא ןיא ,ןסעזעג ןטרָאד זיא רע סָאװ זיוה ןייז ןּואי
 רענעגייא רעד ןּופ ןעוועג זיא ,זיוהרעדָאּפ ןּופ ּוצ קינײװעניא ,ףיוה
 רעטכָאט סהערַּפ רַאפ זיוה ַא טכַאמעג ךיוא טָאה רע .טעּברַא
 .זיוהרעדָאפ עקיזָאדסָאד יװ ױזַא ,ןעמּונעג טָאה המלש סָאװ

 ןסָאמ יד טול ,רענייטש ערעייט ןּופ ןעװעג זיא ץלַא סָאדי
 קינײװעניא ןּופ געז ַא טימ טנעזעגמּורַא ,רענייטש עטקַאהעג ןּופ
 ןסיורד ןּוא ,סמיזעג ןויּב טסעפטנורג ןּופ ןּוא ;קינײװנסױא ןּופ ןּוא
 טימ טסעפטנורגעג ןעװעג זיא סע ןּואי* .ףיוה ןסיורג ןויּב
 ,ןליײא ןעצ ןּופ רענייטש ,רענייטש עסיורג ,רענייטש ערעייט
 ןעװעג ןענייז ןּבױא ןּופ ןּואיי .ןליײא טכַא ןּופ רענייטש ןּוא
 ןּוא ,רענייטש עטקַאהעג ןּופ ןסָאמ יד טול ,רענייטש ערעייט
 ןעװעג זיא םּורַא דנּור ףיוה רעסיורג רעד ןּוא* .ץלָאהרעדעצ
 ;סנקלַאּברעדעצ לייצ ַא ןּוא ,רענייטש עטקַאהעג ןלייצ ירד ןּופ
 ןּוא ,זיוה סטָאנ ןּופ ףיוה ןטסקינײװעניא םעד רַאפ ןכיײלגסעד
 .זיוה ןּופ שילָאּפ םעד רַאפ

 ןעמונעג טָאה ןּוא טקישעג טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא*
 ןַא יורפ ַא ןּופ ןּוז רעד ןעװעג זיא רע** .רֹוצ ןּופ ןעמְריח
 ןּופ ןַאמ ַא ןעוװעג זיא רעטָאפ ןייז ןּוא ,ילּתפנ טבש ןּופ ,הנמלַא
 ןוא המכח טימ לּופ ןעװעג זיא רע ןּוא ;דימשרעּפוק ַא ,רֹוצ
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 ןיא טעּברַא ײלרעלַא ןכַאמ ּוצ טפַאשנעק ןּוא טײקידנַאטשרַאּפ !
 טָאה ןּוא ,המלש ךלמ םּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא .רעּפּוק
 .טעּברַא עצנַאנ ןייז טכַאמעג

 ;רעּפּוק ןּופ ןלייז יײװצ יד טמערופעגסיוא טָאה רע ןּוא= = |
 ןּופ םידָאפ ַא ןּוא ,לייז ןייא ןּופ ךייה יד ןעװעג זיא ןלייא ןצכַא
 רעד יװַא ןּואו ;טלגנירעגמּורַא ןםיאו טָאה ןלייא ףלעװצ -
 -פורַא טכַאמעג רע טָאה ןעניורק ייווצ ןּוא;* .לייז רעטײװצ |

 ףניפ ;רעּפּוק ןּופ ןסָאגעגסױא ,ןלייז יד ןּופ ּפעק יד ףיוא ןָאטּוצ
 רעד ןּופ ךייה יד ןלייא ףניפ ןּוא ,ןיורק ןייא ןּופ ךייה יד ןלייא
 ןּופ ןרּונש ,טעּברַאטכעלפ ןּופ ןצענ טימיי ;ןיורק רעטייווצ
 ןּופ ּפעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק יד רַאפ ,טעּברַא רעטלטייקעג
 רעטײװצ רעד רַאפ ןּביז ןּוא ,ןיורק ןייא רַאפ ןּביז ;ןלײז ידי

 דנּור ןלייצ יײװצ ןּוא ;ןלײז יד טכַאמעג רע טָאה יוזַא*= .ןיורק
 רעּביא ןּביױא סָאװ ןעניורק יד ןקעדַאּב ּוצ ץענ ןייא ףיוא םּורַא
 רעטײװצ רעד רַאפ טכַאמעג רע טָאה ױזַא ןּוא ;ןעמיורגלימ יד
 ןיא ןלייז יד ןּופ ּפעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק יד ןּוא* .ןיורק
 ןואי .ןליײא ריפ ,טעּברַאנעיליל ןּופ ןעװעג ןענייז שילָאּפ םעד
 ןגעקַא ןּביױא ןּופ ןעוװעג ךיוא ןענייז ןלייז יײװצ יד ףיוא ןעניורק יד
 ןעמיורגלימ יד ןּוא .ץענ רעד ןּופ טייז רעד ּוצ סָאװ ךיוּב םעד
 רעד ףיוא םּורַא דנּור ןלייצ ןיא ,טרעדנּוה ייוװצ ןעוװעג ןענייז
 םייּב ןלייז יד טלעטשעגפיוא טָאה רֶע ןּוא* .ןיורק רעטײװצ
 ,לייז ןטכער םעד טלעטשענפיוא טָאה רע ןּוא ;לכיֵה ןּופ שילָאּפ
 םעד טלעטשעגפיוא טָאה רע ןּוא ;ןיכָי ןעמָאנ ןייז ןפּורעג ןּוא
 ּפעק יד ףיוא ןּוא" .וַעֹוּב ןעמָאנ ןייז ןפּורעג ןּוא ,לייז ןקניל
 טקידנערַאפ זיא ױזַא .טעּברַאנעיליל ןעוועג זיא ןלייז יד ןּופ
 .ןליז יד ןּופ טעּברַא יד ןרָאװענ

 ןלייא ןעצ ,םענעסָאנעג ַא ,םי םעד טכַאמעג טָאה רע ןּוא*
 ןייז ןלייא ףניפ ןּוא ,םּורַא דנור קידכַאלײק ,דנַאר ּוצ דנַאר ןּופ
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 טלננירעגמּורַא םיא טָאה ןלייא קיסיירד ןּופ רּונש ַא ןּוא ;ךייה
 םיא ןּבָאה םּורַא דנּור דנַאר ןייז רעטנּוא ןּוא** .םּורַא דנּור
 םִי םעד קידנעלקריצמּורַא ,ןלייא ןעצ ּפענק טלגנירעגמּורַא
 ןסָאגעגסױא ,ּפענק יד ןעװעג ןענייז ןלייצ יײװצ ןיא ;םּורַא דנּור
 ףלעװצ ףיוא ןענַאטשעג זיא רע" .םיא טימ סּוג ןייא ןיא
 - ,ברעמ ּוצ טרעקעג ירד ןּוא ,ןופצ ּוצ טרעקעג יירד ;רעדניר
 ןּוא .חרומ ּוצ טרעקעג ירד ןּוא ,םורָד ּוצ טרעקעג ירד ןּוא
 ערעיײז עלַא ןּוא ;ןּבױא ןּופ יז רעּביא ןעװעג זיא םי רעד
 ּבערג ןייז ןּוא* .ּוצ-קינײװעניא ןעוועג ןענייז רעּבילרעטניה
 יד יװ יװַא ןעװעג זיא דנַאר ןייז ןּוא ;טײרּבטנַאה ַא ןעװעג זיא
 יײװצ .םּולּבנעיליל ַא יװ ,רעכעּב ַא ןּופ דנַאר םעד ןּופ טעּברַא
 .ןטלַאהעג רע טָאה תַּב טנזיוט

 ריפ ;רעּפּוק ןּופ ןלעטשעג ןעצ יד טכַאמעג טָאה רע ןּואיי
 ןלייא ריפ ןּוא ,לעטשעג ןכַאלטיא ןּופ גנעל יד ןעוועג זיא ןלייא
 יד ןעװעג זיא יװַא ןּוא* .ךייה ןייז ןלייא ײרד ןּוא ,טיײרּב ןייז
 יד ןּוא ,ןעמַאר טַאהעג ןּבָאה יז :ןלעטשעג יד ןּופ טעּברַא
 סָאװ ןעמַאר יד ףיוא ןּוא* .ןטסײל ןשיוװצ ןעוועג ןענייז ןעמַאר
 ;םיבּורּכ ןּוא ,רעדניר ,ןּבײל ןעװעג ןענייז ןטסײל יד ןשיװצ
 רעטנּוא ןּוא ;ןּבױא ןּופ ןטסיײל יד ףיוא ןעװעג זיא ױזַא ןּוא
 ּפָארַא ןּופ ץנערק ןעוועג ןענייז רעדניר יד ןּוא ןּבייל יד
 ןעװעג ןענייז רעדער ענרעּפּוק ריפ ןּואי .טעּברַא רענעגנַאהעג
 ריפ ענייז ןּוא ;ןסקַא ענרעּפּוק ןּוא ,לעטשעג ןכַאלטיא ּוצ
 סַאפטנַאה םעד רעטנּוא ;ןעלסקַא ןעװעג ןענייז יז ּוצ--ןעלקניוו
 רעד ייּב ץנערק טימ ,ןסָאגעגסױא ןעוועג ןעלסקַא יד ןענייז
 ןיורק רעד ןיא קינײװעניא גנונעפע "ןייז ןּוא* .ןכַאלטיא ןּופ טייז
 גנונעפע ריא ןּוא ;ךייה יד לייא ןַא ןעװעג זיא ריא רעּביא ןּוא
 ןַא ,לעטשעגסופ ַא ןּופ טעּברַא יד יװ ,קידכַאליײק ןעװעג זיא
 ןעװעג ןענייז גנונעפע ריא ףיוא ךיוא ןּוא ;ּבלַאה ַא ןּוא לייא

 .ןיורק רעד ןּופ .ה .ד- .סַאפטנַאה םעד ןּופ .ה .ד *
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 ,קידכעקעריפ ןעוועג ןענייז ןעמַאר ערעייז ןּוא ;ןעגנוצירקסיוא

 ,ןעמַאר יד רעטנוא ןעוועג ןענייז רעדער ריפ יד ןּוא* .דנּור טינ
 ןּוא ;לעטשעג םעד ןיא ןעוועג ןענייז רעדער יד ןּופ ןסקַא יד ןּוא
 .לייא עּבלַאה ַא ןּוא לייא ןַא ןעװענ זיא דָאר ַא ןּופ ךייה יד
 טעּברַא יד יװ ױזַא ןעוועג זיא רעדער יד ןּופ טעּברַא יד ןּוא
 ןּוא ,ןפייר ערעיײז ןּוא ,ןסקַא ערעײז ;ןגָאװ ַא ןּופ דָאר ַא ןּופ
 ןעוועג זיא ץלַא ,ךַאלדערסקַא ערעיײז ןּוא ,ךַאלקעלפ ערעײז
 ןעלקניװ ריפ יד ּוצ ןעוועג ןענייז ןעלסקַא ריפ ןּוא** .ןסָאנעג
 ענייז ןעװעג ןענייז אפּוג לעטשעג ןּופ ;לעטשעג ןכַאלטיא ןּופ
 דנּור קידכַאלײק ןעוועג זיא לעטשעג ןיא ןּביױא ןּוא* .ןעלסקַא
 ענייז לעטשעג ןפיוא ןּביױא ןּוא .ךייה יד לייא עּבלַאה ַא םּורַא
 ןוא* .אפינ םיא ןּופ ןעוועג ןענייז ןעמַאר ענייז ןּוא ךַאלטנעה
 ,ךַאלטנעה ענייז ןּופ ןכעלפ יד ףיוא טצירקענסיוא טָאה רע
 יװ ,רעמיוּבלטײיט ןּוא ,ןּבײל ,םיבּורּכ ,ןטסײל ענייז ףיוא ןּוא
 ױזַאיי .םּורַא דנור ץנערק ןּוא ,ןכַאלטיא ןּופ זיײלּב םעד ךָאנ -

 ןייא ,סָאמ ןייא ,סּוג ןייא ;ןלעטשעג ןעצ יד טכַאמעג רע טָאה
 .ןעמעלַא יז רַאפ ,טינש

 ;רעּפּוק ןּופ ןסַאפטנַאה ןעצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא*
 ןלייא ריפ ;סַאפטנַאה רעכַאלטיא ןטלַאהעג טָאה תַּב קיצרעפ
 לעטשעג ןכַאלטיא ףיוא סַאפטנַאה ןייא ;סַאפטנַאה רעכַאלטיא
 יד טלעטשעגקעװַא טָאה רע ןּוא* .ןלעטשעג ןעצ יד ןּופ
 ףניפ ןּוא ,זיוה ןּופ טייז רעטכער רעד ףיוא ףניפ ,ןלעטשעג
 -קעװַא רע טָאה םי םעד ןּוא .זיוה ןּופ טייז רעקניל רעד ףיֹוא
 ןגעקַא ,חרומ ּוצ זיוה ןּופ טייז רעטכער רעד ףיוא טלעטשעג
 .םורָד

 יד ןּוא ןעלפּוש יד ןּוא ּפעט יד טכַאמעג טָאה םָריִח ןּוא*
 .סנקעּבננערּפש

 רע סָאװ טעּברַא עצנַאג יד ןכַאמ טקידנעעג טָאה םָריח ןּוא
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 ייװצ יד*: :זיױה סטָאג ןיא המלש ךלמ םעד רַאפ ןָאטעג טָאה
 ןּופ ּפעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק יד ןּופ סנקעּב ייװצ יד ןּוא ,ןליײז
 יד ןּופ סנקעּב ייווצ יד ןקעדַאּב ּוצ ןצענ יײװצ יד ןּוא ;ןלײז יד
 טרעדנּוה ריפ יד ןּוא* ;ןלײז יד ןּופ ּפעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק
 רַאפ ןעמיורגלימ ןלייצ יײװצ ,ןצענ יײװצ יד רַאפ ןעמיורגלימ
 ןעניורק עקידכַאלײק ײװצ יד ןקעדַאּב ּוצ ,ץענ רעכַאלטיא
 -טנַאה ןעצ יד ןּוא ,ןלעטשעג ןעצ יד ןּוא* ;ןלײז יד רעּביא סָאװ
 ףלעװצ יד ןּוא ,םי ןייא םעד ןּוא* ;ןלעטשעג יד ףיוא ןסַאפ
 יד ןּוא ןעלפּוש יד ןּוא ּפעט יד ןּוא* ;םי םעד רעטנוא רעדניר
 טָאה םָריח סָאװ םילּכ עקיזָאדיד עלַא ןּוא .סנקעּבננערּפש
 ןּופ ןעוועג ןענייז ,זיוה סטָאג ןיא המלש ךלמ םעד רַאפ טכַאמעג
 ךלמ רעד יז טָאה ןדרַי ןּופ טנגעג רעד ןיא** .רעּפוק ןקנַאלּב
 ןשיװצ ןּוא תֹוּכּוס ןשיװצ ,דרע רעטכידעג ןיא .,ןסָאנעגסױא
 ,חגיוװעג טינו םילּכ עלַא יד טוָאלעג טָאה המלש ןּוא* .ןֵתֹרָצ
 יד ןעװעג זיא ןענעכערַאּב ּוצ טינ ;טײקליפ סיורג רעייז ןּופ
 .רעּפוק םעד ןּופ גָאװ

 ;זיוה סטָאג ןיא סָאװ םילּכ עלַא טכַאמעג טָאה המלש ןּוא
 סָאד זיא םיא ףיוא סָאװ שיט םעד ןּוא ,חּבומ םענרעדליג םעד
 רעד ןּופ ףניפ ,תורֹונמ יד ןּוא* ;דלָאג ןּופ ,טכיזעגנָא ןּופ טיורּב
 ,ריבד םעד רַאפ ,טייז רעקניל רעד ןּופ ףניפ ןּוא ,טייז רעטכער
 יִד ןּוא ,ךַאלרער יד ןּוא ,ןעמּולּב יד ןּוא ;דלָאג ןטכע ןּופ
 ,סרעסעמציינש יד ןּוא ,סנקעּב יד ןּוא* ;דלָאג ןּופ ,ךַאלננעװצ
 ןּופ ,ןענַאפרעייפ יד ןּוא ,ןלָאש יד ןּוא ,סנקעּבננערּפש יד ןּוא
 םעד ןּופ ןריט יד רַאפ ןעקנעלעג יד ןּוא ;דלָאג ןטכע
 ןריט יד רַאפ ןּוא ,םישדקיישדק םעד רַאפ ,זיוה ןטסקינײװעניא
 .דלָאנ ןּופ ,לכיה םעד רַאפ ,זיוה םעד ןּופ

 טָאה המלש ךלמ רעד סָאװ טעּברַא עצנַאג יד ןּוא'
 המלש ןּוא .ןרָאװעג טקידנעעג יא ,זיוה סטָאג ןיא טכַאמעג
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 ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ ןכַאז עטקילײהעג יד טכַארּבעג טָאה !
 ןּבעגעגנײרַא ןּוא ,םילּכ יד ןּוא ,דלָאג סָאד ןּוא ,רעּבליז סָאד !

 .ויוה סטָאג ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא

 'ו

 ןּופ עטסטלע יד טלמַאזעגנייַא המלש טָאה לָאמסנעדי ןד
 ןּופ ןטשריפ יד ,םיטבש יד ןּופ טײלטּפױה עלַא ןּוא ,לארׂשי = |

 המלש ךלמ םּוצ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רעזייהרעטָאפ יד
 דנּוּב סטָאג ןּופ ןורָא םעד ןעגנערּבוצפױורַא ידּכ ,םִיַלָשּורי ןייק
 לארׂשי ןּופ רענעמ עלַא ןּואי .ןֹויִצ זיא סָאד ,טָאטש-סדוד ןּופ !

 ןיא ,בוט-םוי ףיוא המלש ךלמ םּוצ טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה
 עלַא ןּוא* .שדֹוח רעטעּביז רעד זיא סָאד ,םיִנָתיֵא טַאנָאמ !
 ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּוא ,ןעמּוקעג ןענייז לארׂשי ןּופ עטסטלעי

 ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא ןּבָאה יז ןּוא* .ןורָא םעד ןגָארטעג
 ןיא סָאװ םילּכ עקילײה עלַא ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םעד ןּוא ,טָאג ןּופ !

 ןּואי .טכַארּבעגפױרַא יז ןּבָאה םיִיול יד ןּוא םינהֹּכ יד--טלעצעגי
 סָאװ לארׂשי ןּופ הדע עצנַאג יד םיא טימ ןּוא המלש ךלמ רעד
 ,ןורָא םעד רַאפ ןעװעג ןענייז ,םיא ייּב ןעמּוקעגפיונוצ ךיז זיא
 טנעקעג טינ ןּבָאה סָאװ ,רעדניר ןּוא ףָאש קידנטכַאלשי
 יד ןּוא"* .טייקליפ ןּופ ןרעװ טנכערַאּב טינ ןּוא ןרעװ טלייצעג
 ףיוא דנוּב סטָאנ ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעגנײרַא ןּבָאה םינהֹּכ
 רעטנּוא ,םישדק-יִשדק ןיא ,זיוה ןּופ ריבד םעד ןיא ,טרָא ןייז
 -סיוא ןּבָאה םיבּורּכ יד םורָאװ' .םיבּורּכ יד ןּופ ןעלגילפ יד
 יד ןּוא ,ןורָא ןּופ טרָא םעד רעּביא ןעלנילפ יד טײרּפשעג
 ענייז רעּביא ןּוא ןורָא םעד רעּביא טמערישעג ןּבָאה םיבּורּכ
 גנַאל יװַא ןעװעג ןענייז ןעגנַאטש יד ןּוא* .ןּביױא ןּופ ןעגנַאטש
 םּוטקילײה ןּופ ןרָאװעג ןעזעג ןענייז ןעגנַאטש יד ןּופ ןציּפש יד זַא
 .סױרַא רעטיײװ ןרָאװעג ןעזעג טינ ןענייז יז רעּבָא ,ריבד ןרַאּפ
 טשינרָאג" .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןּבילּבעג ןטרָאד ןענייז יז ןּוא
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 השמ סָאװ תוחּול ענרענייטש ייווצ יד רָאנ ,ןעװעג ןורָא ןיא זיא
 ַא ןסָאלשעג טָאה טָאג תעּב ,בֵרֹוח ןיא טנײלעגנײרַא ןיהַא טָאה
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז ןעוו ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד טימ דנווּב
 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ

 ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז םינהּכ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי"
 .טָאג ןּופ זיוה סָאד טליפעגנָא ןקלָאװ ַא טָאה ױזַא ,םוטקילײה
 טסניד םעד ןָאט ןלעטש ךיז טנעקעג טינ ןּבָאה םינהֹּכ יד ןּואי*
 טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד םורָאװ ,ןקלָאװ םעד ןגעװ ןּופ
 .טָאג ןּופ זיוה סָאד טליפעגנָא

 :טגָאזעג המלש טָאה לָאמסנעדי*
 :יןעּור ּוצ ןקלָאװ ןיא טגָאזעג טָאה טָאג

 ,גנּוניֹוװ ַא רַאפ זיוה ַא ריד טיוּבעג ןעיוּב ךיא ּבָאה*י
 .קיּבייא ףיוא ןציז םּוצ ריד טרָא ןַא

 טָאה ןּוא ,םינּפ ןייז טיירדעגמּוא טָאה ךלמ רעד ןּוא'+
 עצנַאנ יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ גנּולמַאזנייַא עצנַאג יד טשטנעּבעג
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ןענַאטשעג זיא לארׂשי ןּופ גנּולמַאזנייַא
 ליומ ןייז טימ טָאה סָאװ ,לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טּביױלעג
 ,טליפרעד טנַאה ןייז טימ ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ טדערעג
 ןיימ ןגױצעגסױרַא ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןּופ** :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןייק טליײװרעדסיוא טינ ךיא ּבָאה ,םִיַרצִמ ןּופ ,לארׂשי ,קלָאפ
 ןיימ זַא זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ףיוא לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ טָאטש
 ןדוד טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןייז ןטרָאד לָאז ןעמָאנ
 ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי .לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא ןייז ּוצ
 ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ןדוד רעטָאפ ןיימ ןּופ ןצרַאה
 ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג רעּבָאי* .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ
 ןעיוּב ּוצ ןצרַאה ןיא טַאהעג טסָאה ּוד יװ ױזַא :ןדוד רעטָאפ ןיימ
 סָאד טסָאה ּוד סָאװ ןָאטעג טּוג ּוטסָאה ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ זיוה ַא
 ,זיוה סָאד ןעיוּב טסעװ ּוד טינ רעּבָא* .ןצרַאה ןיא טַאהעג

 .2 ,וט ארקיו עזא
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 ןעיוּב טעװ רע ,ןדנעל ענייד ןּופ סױרַא טייג סָאװ ןּוז ןייד טרעיינ
 ןייז ןעװעג םייקמ טָאה טָאג ןּוא" .ןעמָאנ ןיימ ּוצ זיוה סָאד
 ףיוא ןענַאטשענפיוא ןיּב ךיא ןּוא ,טגָאזענּוצ טָאה רע סָאװ גָאוצ
 םעד ףיוא טצעזעג ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,טרָא סדוד רעטָאפ ןַײמ
 ּבָאה ךיא ןּוא ,טנָאזענּוצ טָאה טָאג יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ ןָארט
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ זיוה סָאד טיוּבעג
 סָאװ ,ןורָא םעד רַאפ טרָא ןַא טכַאמעג ןטרָאד ּבָאה ךיא ןּוא
 טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,טָאג ןּופ דנּוּב רעד זיא ןטרָאד
 דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז טָאה רע ןעו ,ןרעטלע ערעודנוא
 | .םִיַרצִמ

 ,טָאג ןּופ חּבומ םעד רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה המלש ןּוא*
 -סיוא טָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ גנּולמַאזנייַא רעצנַאג רעד ןגעקַא
 הוהי ;טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .למיה םּוצ טנעה ענייז טײרּפשעג
 דרע רעד ףיוא רעדָא ןּביױא למיה ןיא ָאטינ ,לארׂשי ןּופ טָאג ּוד
 ּוצ דָאנעג יד ןּוא דנּוּב םעד טסטיה סָאװ ,ּוד יװ טָאג ַא ןטנּוא
 ;ןצרַאה ןצנַאג רעייז טימ ריד רַאפ ןעייג סָאװ טכענק ענייד
 סָאד ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ,טכענק ןייד טיהעג טסָאה סָאװ=
 ּוטסָאה ליומ ןייד טימ ןּוא ;טנָאזענּוצ םיא טסָאה ּוד סָאװ
 .נָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,טליפרעד טנַאה ןייד טימ ןּוא ,טדערעג
 ןיימ ,טכענק ןייד טלַאה ,לארׂשי ןּופ טָאג ּוד הוהי ,דנּוצַא ןּוא=
 ּוצ ױזַא ,טדערעג םיא ּוצ טסָאה ּוד סָאװ סָאד ,ןדוד רעטָאפ
 ּוצ ןַאמ ַא רימ רַאפ ןּופ ןרעוו ןטינשרַאפ טינ ריד טעװ סע :ןגָאז
 ןלעװ רעדניק ענייד רָאנ ּביױא ,לארׂשי ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןציז
 רַאפ ןעננַאנעג טסיּב ּוד יו ױזַא רימ רַאפ ןיינ ּוצ ,געװ רעייז ןטיה
 ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,לארׂשי ןּופ טָאג ,דנּוצַא ןּוא* .רימ
 ,טכענק ןייד טנָאזעגּוצ טסָאה ּוד סָאװ גָאזּוצ ןייד ןרעוו טרעװַאּב
 .ןדוד רעטָאפ ןיימ

 ?דרע רעד ףיוא ןעניֹוװ טָאג ןתמא רעד ןיא ןעק םורָאװײ
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 טינ ךיד ןענעק ןעלמיה יד ןּופ ןעלמיה יד ןּוא ןעלמיה יד זַא
 ּבָאה ךיא סָאװ זיוה עקיזָאדסָאד ןיוש יװ טנייה ,ןעמעננײרַא
 ּוצ ןּוא ,טכענק ןייד ןּופ הליפּת רעד ּוצ ךיז רעק רעּבָא* !טיוּבעג
 ּוצ ןּוא יירשעג םעד ּוצ ןרעהּוצּוצ ,טָאג ןיימ הוהי ,השקּב ןייז
 ,טנייה ריד רַאפ ללּפתמ זיא טכענק ןייד סָאװ הליפּת רעד
 ןּוא טכַאנ זיוה ןקיזָאדמעד ףיוא ןפָא ןייז ןלָאז ןגיוא ענייד זַא=
 לָאז ןעמָאנ ןיימ :טגָאזעג טסָאה ּוד סָאװ ,טרָא םעד ףיוא ,גָאט
 טעװ טכענק ןייד סָאװ הליפּת רעד ּוצ ןרעהּוצּוצ ;ןייז ןטרָאד
 ּוצ ןרעהוצ טסלָאז ןּוא* .טרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללּפתמ
 ייֵז סָאװ ,לארׂשי קלָאפ ןייד ןּופ ןּוא ,טכענק ןייד ןּופ השקּב רעד
 ןרעה טסלָאז ּוד ןּוא ;טרָא ןקיזָאדמעד ןנעקַא ןייז ללּפתמ ןלעװ
 ,ןרעה טסעוװ ּוד זַא ןּוא ,למיה ןיא ,גנּוניֹוװ ןייד ןּופ טרָא םעד ןיא
 .ןּבעגרַאפ ּוטסלָאז

 -פיױרַא טעװ עמ ןּוא ,רבח ןייז ןגעק ןקידניז טעװ ןַאמ ַא זַא*י
 ןעמּוק טעװ רע ןּוא ,ןרעװשַאּב ּוצ םיא העּובש ַא םיא ףיוא ןגייל
 ּוד טסלָאו* ,זיוה ןקיזָאדמעד ןיא חּבומ ןייד רַאפ ןרעווש ןּוא
 ןכַאמ ּוצ ,טכענק ענייד ןטּפשמ ןּוא ,ןָאט ןּוא ,למיה ןיא ןרעהּוצ
 ּוצ ןּוא ;ּפָאק ןייז ףיוא געוו ןייז ןּבעג ּוצ ,ןקידלוש םעד קידלּוש
 ןיז טױל ןּבעג ּוצ םיִא ,ןטכערעג םעד טכערעג ןכַאמ
 .טייקיטכערעג

 ,טנייפ ןרַאפ ןרעװ ןגָאלשעג טעװ לארׂשי קלָאפ ןייד ןַא
 ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז ןּוא ,ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה יז לײװ
 ןייז ללּפתמ ןלעװ ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןענעקַאּב ןלעװ ןּוא ,ריד ּוצ
 ןרעהּוצ ּוד טסלָאו* ,זיוה ןקיזָאדמעד ןיא ריד ּוצ ןטעּב ןּוא
 ןּוא ,לארׂשי קלָאפ ןייד ןּופ דניז יד ןּבעגרַאפ ןּוא ,למיה ןיא
 ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ דרע רעד ףיוא ןרעקמּוא יז טסלָאז
 .ןרעטלע ערעייז

 טינ טעװ סע ןּוא ,ןסָאלשרַאּפ ןייז טעװ למיה רעד זַא*
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 ןלעװ יז ןּוא ,ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה יז לײװ ,ןגער ןייק ןייז
 ןייד ןענעקַאּב ןלעװ ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללּפתמ
 יז טסָאה ּוד ןעװ ,דניז רעייז ןּופ ןרעקמּוא ךיז ןּוא ,ןעמָאנ

 יד ןּבעגרַאפ ןּוא ,למיה ןיא ןרעהּוצ ּוד טסלָא* ,טקינײּפעג !
 יז טסעוװ ּוד ןעװ ,לארׂשי קלָאפ ןייד ןּוא טכענק ענייד ןּופ דניז
 ןּוא ;ןיײג םיא ףיוא ןלָאז יז סָאװ געװ ןטּוג םעד ןזיװעג ןּבָאה
 ןייד ןּבענעג טסָאה ּוד סָאװ ,דנַאל ןייד ףיוא ןגער ןּבעג טסלָאז
 .הלחנ ַא רַאפ קלָאפ

 ַא ןייז טעװ סע זַא ,דנַאל ןיא רעננּוה ַא ןייז טעװ סע זַאי*
 ַא ,שינעקלעװ ַא ,דנַארּבנרָאק ַא ןייז טעװ סע זַא ,הפנַמ
 ןרעגעלַאּב םיא טעװ טנייפ ןייז זַא ;רעסערפזָארג ַא ,קירעשיײה
 סָאװ ,גָאלּפ ַא רַאפ רָאנ סָאװ ;טעטש ענייז ןּופ דנַאל םעד ןיא
 רָאנ סָאװ ,הליפּת ַא רַאפ רָאנ סָאװ=* ;טפַאשקנַארק ַא רַאפ רָאנ
 ןצנַאג ןייד ןּופ םענייא ןצימע ייּב ןייז טעװ סע ,השקּב ַא רַאפ
 ןופ שינעגָאלּפ יד טריּפש יז ןּופ רעכַאלטיא ןעוו ,לארׂשי קלָאּפ
 ןקיזָאדמעד ּוצ טנעה ענייז סיוא טײרּפש רע ןּוא ,ןצרַאה ןייז
 ,גנּוניֹוװ ןייד ןּופ טרָא םעד ,למיה ןיא ןרעהּוצ ּוד טסלָאז* ,זיױה
 טול ןכַאלטיא ןּבעג ןּוא ,ןָאט טסלָאז ןּוא ,ןּבעגרַאפ טסלָאז ןּוא
 ןײלַא ּוד םורָאװ--ץרַאה ןייז טסיײװ ּוד יװ יװַא ,ןגעװ ענייז עלַא
 ןלָאז יז ידּכי--רעדניקנשטנעמ עלַא ןּופ ץרַאה סָאד טסײװ
 דרע רעד ףיוא ןּבעל יז סָאװ געט עלַא ריד רַאפ ןּבָאה ארֹומ
 .ןרעטלע ערעזדנּוא ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ |

 קלָאפ ןייד ןּופ טינ זיא רע סָאװ ןדמערפ םעד ּוצ ךיוא ןּוא*
 ןייד ןגעװ ןּופ דנַאל ןטייװ ַא ןּופ ןעמּוק טעװ רע זַא ,לארשי |
 ןּופ ןּוא ,ןעמָאנ ןסיורג ןייד ןּופ ןרעה ןלעװ יז םורָאװ-י-ןעמָאנ |
 -םערָא ןטקערטשעגסיוא ןייד ןּופ ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש ןייד |

 ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללּפתמ טעװ ןּוא ןעמוק טעװ רע ןּוא
 ,גנּוניֹוװ ןייד ןּופ טרָא םעד ,למיה ןיא ןרעהּוצ ּוד טסלָאו* ,זיוה
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 ּוצ ןפור טעװ רעדמערפ רעד סָאװ םּוא ץלַא ןָאט טסלָאז ןּוא
 ןייד ןענעקרעד ןלָאז דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ידּכ ;ריד
 ,לארׂשי קלָאפ ןייד יװ ױזַא ,ריד רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ,ןעמָאנ
 זיוה ןקיזָאדמעד ףיוא ןפורעג טרעוװ ןעמָאנ ןייד זַא ןסיװ ןּוא
 .טיוּבעג ּבָאה ךיא סָאװ

 ןייז ןגעקַא המחלמ ףיוא ןײגסױרַא טעװ קלָאפ ןייד זַא=
 ללּפתמ ןלעוו ייז ןּוא ,ןקיש יז טסעוװ ּוד געװ רעסָאװ ףיוא ,טנייפ
 ,טלײװרעדסיוא יז טסָאה ּוד סָאװ טָאטש רעד ןגעקַא טָאנ ּוצ ןייז
 ּוטסלָאז* ,ןעמָאנ ןייד ּוצ טיוּבעג ּבָאה ךיא סָאװ זיוה םעד ןּוא
 רעייז ןָאט ןּוא ,השקּב רעייז ןּוא הליפּת רעייז למיה ןיא ןרעהּוצ
 | .טכער

 סָאװ שטנעמ ַא ָאטינ םורָאװ--ריד ּוצ ןקידניז ןלעװ יז זַאי*
 -רעּביא יז ןּוא ,ייז ףיוא ןענערעצ טסעוװ ּוד ןּוא-ןקידניז טינ לָאז
 ןעמענ יז ןלעװ סרעננַאפ ערעיײז ןּוא ,טנייפ ןרַאפ ןּבעג
 ןּוא** ;טנָאנ רעדָא טײװ ,טנייפ םעד ןּופ דנַאל ןיא ןעננַאפעג
 ןענייז יז סָאװ דנַאל םעד ןיא ןצרַאה םּוצ ןעמענ ךיז ןלעװ יז
 ןּוא ,ןָאט הבּושּת ןלעװ יז ןּוא ,ןיהַא ןעננַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג
 :ןגָאז וצ ױזַא ,סרעגנַאפ ערעייז ןּופ דנַאל ןיא ריד ּוצ ןטעּב ןלעװ
 סטכעלש ןּבָאה רימ ,ןכָארּברַאפ ןּוא טקידניזעג ןּבָאה רימ
 ןצנַאג רעייז טימ ריד ּוצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ יז ןּוא** ;ןָאטעג
 טנייפ ערעייז ןּופ דנַאל ןיא ,לעז רעצנַאג רעייז טימ ןּוא ,ןצרַאה
 ןגעקַא ריד ּוצ ןייז ללּפתמ ןלעוװ ייז ןּוא ,ןעננַאפעג יז ןּבָאה סָאװ
 רעד ,ןרעטלע ערעייז ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ ,דנַאל רעייז
 ךיא סָאװ זיוה םעד ןּוא ,טלײװרעדסױא טסָאה ּוד סָאװ טָאטש
 םעד ,למיה ןיא ןרעהּוצ ּוטסלָאז* ,ןעמָאנ ןייד ּוצ טיוּבעג ּבָאה
 ןָאט ןּוא ,השקּב רעייז ןּוא הליפּת רעייז ,גנּוניֹוװ ןייד ןּופ טרָא
 ןּבָאה יז סָאװ קלָאפ ןייד ןּבעגרַאפ טסלָאז ןּוא* ;טכער רעיײז
 ןּבָאה יז סָאװ ןכערּברַאפ ערעייז עלַא ןּוא ,ריד ּוצ טקידניזעג
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 ייּב גנּומירַאּברעד ןּבעג יז טסלָאז ןּוא ;ריד ןגעק ןכָארּברַאפ
 ;ײז ףיוא ןעמירַאּברעד ךיז ןלָאז יז זַא ,סרעננַאפ ערעייז
 טסָאה ּוד סָאװ ,ּברַא ןייד ןּוא קלָאפ ןייד ןענייז יז םורָאװי
 ענייד** .ןװױאצלעמשנוייַא םעד ןּופ ,םִיַרצִמ ןּופ ןגױצענסױרַא
 םעד ּוצ ןּוא ,טכענק ןייד ןּופ טעּבעג םעד ּוצ ןפָא ןייז ןלָאז ןגיוא
 ןפור יז רָאנ ןעװ ןרעהּוצּוצ יז ,לארׂשי קלָאפ ןייד ןּופ טעּבעג
 ןּופ ּברַא םּוצ ריד טדײשעגּפָא יז טסָאה ּוד םורָאװ"* .ריד ּוצ
 ךרוד טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ,דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא
 ערעזדנּוא ןגױצעגסױרַא טסָאה ּוד ןעװ ןהשמ טכענק ןייד
 .רַאה ּוד טָאג ,םִיַרצִמ ןּופ ןרעטלע

 ןייז ללּפתמ טקידנעעג טָאה המלש יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא**
 -פיוא רע זיא ,השקּב ןּוא הליפּת עצנַאג עקיזָאדיד טָאג ּוצ
 ,ינק ענייז ףיוא ןעינק ןּופ ,טָאנ ןּופ חּבומ ןרַאפ ןּופ ןענַאטשעג
 ךיז טָאה רע ןּוא* ,למיה םּוצ טײרּפשענסױא טנעה ענייז טימ
 ןּופ גנולמַאזניַא עצנַאג יד טשטנעּבעג טָאה ןּוא ,טלעטשעג
 סָאװ טָאג זיא טּביולעג* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לוָק ןכיוה ַא ףיוא לארׂשי
 טָאה רע סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,ּור לארׂשי קלָאפ ןייז ןּבעגעג טָאה
 ןייז לַא ןּופ ןלַאפענּפָא יא טרָאװ קיצנייא ןַא טינ .טגָאזעגּוצ
 .ןהשמ טכענק ןייז ךרּוד טגָאזעגּוצ טָאה רע סָאװ גָאזוצ ןטוג
 ןעװעג זיא רע יװ ױזַא ,זדנוא טימ ןייז רַאה רעזדנּוא טָאג לָאװ
 טינ ןּוא ןזָאלרַאפ טינ ודנּוא לָאז רע ;ןרעטלע ערעזדנּוא טימ
 ןיא ןייג וצ ,םיא ּוצ ץרַאה רעזדנּוא ןניינ ּוצ ידּכ* ;ןפרַאװקעװַא
 ןּוא םיקּוח ענייז ןּוא טָאּבעג ענייז ןטיה ּוצ ןּוא ,ןגעװ ענייז עלַא
 ןוא* .ןרעטלע ערעזדנוא ןלױפַאּב טָאה רע סָאװ ,ןצעזעג ענייז
 רַאפ ןטעּבעג ּבָאה ךיא סָאװ עניימ רעטרעװ עקיזָאדיד ןלָאז
 סָאד ןָאט ּוצ ,טכַאנ ןּוא גָאט טָאג רעודנּוא הוהי ּוצ טנָאנ ןייז ,טָאג
 ,לארׂשי קלָאפ ןייז ןּופ טכער סָאד ןּוא ,טכענק ןייז ןּופ טכער
 זַא ןסיו ןלָאז דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ידּכ"" ;גָאט ןיא גָאט
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 ץנַאג ןייז ץרַאה רעיא לָאז ןּוא* .ָאטינ זיא רעמ ;טָאג זיא הוהי
 | ןטיה ּוצ ןּוא ןצעזעג ענייז ןיא ןייג ּוצ ,טָאג רעזדנּוא הוהי טימ
 .גָאט ןקיטנייה יװ יױװַא ,טָאּבעג ענייז

 טכַאלשעג ןּבָאה םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ךלמ רעד ןּואיי
 ןרַאפ טכַאלשעג טָאה המלש ןּוא* .טָאג רַאפ רעפּפָאטכַאלש
 ןוא ײװצ ,טָאג ּוצ טכַאלשעג טָאה רע סָאװ רעפּפָאדירפ
 טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ןּוא ,רעדניר טנזיוט קיצנַאװצ
 טיינַאּב ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןּוא ךלמ רעד ןּוא .ףָאש
 טקילײהעג ךלמ רעד טָאה גָאט םענעי ןיא'* .טָאג ןּופ זיוה סָאד
 טָאה רע לײװ ;זיוה סטָאג רַאפ סָאװ ףיוה םעד ןּופ ןטימ םעד
 ןוא ,רעּפּפָאזייּפש יד ןּוא רעפּפָאדנַארּב יד טכַאמעג ןטרָאד
 חּבומ רענרעּפּוק רעד םורָאװ ;רעפּפָאדירפ יד ןּופ סטעפ סָאד
 -דנַארּב יד ןעמענּוצפיורַא ןיילק ּוצ ןעװעג זיא טָאג רַאפ סָאװ
 "ךירפ יד ןּופ סטעפ סָאד ןּוא ,רעפּפָאויּפש יד ןּוא רעפּפָא
 .רעפּפָא

 ,טייצ רענעי ןיא בוט-םוי םעד טכַאמעג טָאה המלש ןּואי*
 עמ ּוװ ןּופ ,גנולמַאזנייַא עסיורג ַא--םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא
 רעזדנּוא הוהי רַאפ--םִיַרצִמ ןּופ ךייט םעד ויּב תֶמַח ןייק טמּוק
 גָאט ןטכַא ןפיוא"* .געט ןצרעפ ,געט ןּביז ןּוא געט ןּביז ,טָאג
 טשטנעּבעג ןּבָאה יז ןּוא ,קלָאפ סָאד טקישעגקעװַא רע טָאה
 עכַאלײרפ ןטלעצעג ערעיײז ּוצ ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,ךלמ םעד
 טָאג סָאװ ןטּוג םעלַא רעּביא ןצרַאה ןטמַארעגפיוא ןַא טימ ןּוא
 .לארׂשי קלָאפ ןייז ּוצ ןּוא ,ןדוד טכענק ןייז ּוצ ןָאטעג טָאה

 סָאד ןעיוּב טקידנעעג טָאה המלש זַא ,ןעוװעג זיא סע ןּואי ןה
 רעדעװטעי ןּוא ,ךלמ ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,טָאנ ןּופ זיוה

 ךיז טָאה; ,ןכַאמ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןהמלש ןּופ טסולעג
 ךיז טָאה רע יװ ױזַא ,לָאמ טײװצ ַא ןהמלש ּוצ ןזיװַאּב טָאג
 ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג ןּוא* .ןֹועְבִג ןיא םיא ּוצ ןזיװַאּב



 27 א םיכלמ 94 ט

 טסָאה ּוד סָאװ השקּב ןייד ןּוא הליפּת ןייד טרעהעגּוצ ּבָאה
 סָאװ זיוה עקיזָאדסָאד טקילײהעג ּבָאה ךיא :רימ רַאפ ןטעּבעג
 ןוא ;קיּבײא ףיוא ןטרָאד ןעמָאנ ןיימ ןָאט ּוצ ,טיוּבעג טסָאה ּוד
 ,ּוד ןּוא* .געט עלַא ןייז ןטרָאד ןלעװ ץרַאה ןיימ ןּוא ןגיוא עניימ
 זיא דוד רעטָאפ ןייד יװ ױזַא רימ רַאפ ןייג טסעװ ּוד ּבױא
 ,טײקיטרַאפטכער טימ ןּוא ןצרַאה ןּופ טײקצנַאג טימ ,ןעגנַאגעג
 טסעוװ ּוד זַא-ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאט ּוצ
 ןלעטשפיוא ךיא לעװ" ,ןצעזעג עניימ ןּוא םיקּוח עניימ ןטיה
 יו ױזַא ;קיּבײא ףיוא לארׂשי רעּביא הכּולמ ןייד ןּופ ןָארט םעד
 טעװ סע :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדוד רעטָאפ ןייד ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא
 .לארׂשי ןּופ ןָארט םעד ןּופ ןַאמ ַא ןרעװ ןטינשרַאפ טינ ריד
 ,רימ רעטניה ןּופ ןרעקּפָא ךיז ריא טעװ ןרעקּפָא רעּבָא ּביוא?
 עניימ ,טָאּבעג עניימ ןטיה טינ טעװ ןּוא ,רעדניק ערעיײַא ןּוא ריא
 ןּוא ןייג טעװ ריא ןּוא ,ךייַא רַאפ טגיילעג ּבָאה ךיא סָאװ ןצעזעג
 -רַאפ ךיא לעווי ,יײז ּוצ ןקּוּב ךיז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ןעניד
 יז ּבָאה ךיא סָאװ דרע רעד ןּופ טכיזעג םעד ןּופ לארׂשי ןדיינש
 ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ טקילײהעג ּבָאה ךיא סָאװ זיוה סָאד ןּוא ,ןּבעגעג
 ַא רַאפ ןרעװ טעװ לארׂשי ןּוא ,םינּפ ןיימ ןּופ ןפַאשּפָא ךיא לעװ
 ןוא* .רעקלעפ עלַא ןשיװצ טעּפשעג ַא רַאפ ןּוא טרָאװכירּפש
 טעװ ,ןּביױהרעד ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ויוה עקיָאדסָאד
 טעװ ןּוא ,ןקערשרעד ךיז ייּברַאפ םיא טייג סָאװ רעכַאלטיא
 ױזַא ןָאטעג טָאג טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ןלעװ יז זַא ןּוא ;ןרעצומש
 :ןגָאז ןעמ טעװי ?ויוה ןקיזָאדמעד ּוצ ןּוא דנַאל ןקיזָאדמעד ּוצ
 -סױרַא טָאה סָאװ ,טָאג רעייז הוהי ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז סָאװרַאפ
 ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןרעטלע ערעיײז ןגיוצעג
 ייֵז ןּוא יז ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ןָא ןטלַאהעג
 עקיזָאדסָאדלַא יז ףיוא טכַארּבעג הוהי טָאה םּורד ;טנידעג
 .זייּב
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 / המלש סָאװ רָאי קיצנַאװצ ןּופ ףוָס םּוצ ןעוװעג זיא סע ןּואי"
 / זיוה סָאד ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד ,רעזייה עדייּב יד טיוּבעג טָאה
 / טימ ןהמלש טגרָאזַאּב טָאה רֹוצ ןּופ ךלמ רעד םָריִחְי--ךלמ ןּופ
 / לַא טול דלָאג טימ ןּוא ץלָאהנסערּפיצ טימ ןּוא ץלָאהרעדעצ
 / ןעמָריח ןּבעגעג המלש ךלמ רעד לָאמסנעד טָאה-בנַאלרַאפ ןייז
 / ןעמוקעגסױרַא זיא םָריח ןּוא* .לילָג דנַאל ןיא טעטש קיצנַאװצ
 / ןּוא ,ןּבעגעג םיא טָאה המלש סָאװ טעטש יד ןקּוקּוצנָא רֹוצ ןּופ
 / טנָאועג טָאה רע ןּוא"*  .ןגיוא ענייז ןיא ןלעפעגליֹוװ טינ ןענייז יז
 / ןיימ ,ןּבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ טעטש רַאפ סָאד ןענייז סָאװ
 / גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב לּובָּכ דנַאל יז טפּור עמ ןּוא ?רעדּורּב

 / קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ךלמ םעד טקישעג טָאה םָריח ןּואי*
 | .דלָאג רענטנעצ

 / ךלמ רעד סָאװ וניצ םעד טימ הׂשעמ יד זיא סָאד ןוא;*
 / ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד ןעיוּב ּוצ ידּכ ,ןעמונעגפיוא טָאה המלש
  ,רֹוצָח ןּוא ;םִיַלָׁשּורי ןּופ רעיומ יד ןּוא ,אֹולִמ םעד ןּוא ,זיוה ןייז
 / -פױרַא זיא םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד הערַּפ** :רֶזָג ןּוא ,ֹודְנמ ןּוא
 / ןיא טנערּברַאפ יז טָאה ןּוא ,רֶוְג ןעגנוװצַאּב טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג
 / רע טָאה ,טָאטש רעד ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ינֲעַוּכ םעד ןּוא ,רעייפ
 / ,רעטכָאט ןייז ּוצ ןדנ ןיא ןּבעגעג יז טָאה רע ןּוא ,טעגרהעגסיוא
 / יד ןּוא ,רֶזָנ טױּבענּפָא טָאה המלש ןּוא" .ּביװ סהמלש
 / ,רּבדמ ןיא רֹומדַּת ןּוא ,תֶלֲעַּב ןּוא* ,ןֹורֹוח-תיֵּב עטשרעטנוא
 / ,טַאהעג טָאה המלש סָאװ טעטשרעלכייּפש עלַא ןּואי* ,דנַאל ןיא
 / ןּוא ,רעטייר רַאפ טעטש יד ןּוא ,ןגעװטיײר רַאפ טעטש יד ןּוא
 / ,םִיַלָשּורי ןיא ןעיוּב ּוצ טסּולגעג טָאה המלש סָאװ ןטסּולעג יד
 / סָאד" .הלשממ ןייז ןּופ דנַאל ןצנַאג ןיא ןּוא ,ןֹונָבל ןפיוא ןּוא
 םעד ,ירֹומֶא םעד ןּופ ןּבילּבעגרעּביא זיא סָאװ קלָאפ עצנַאג
 ןעװעג טינ ןענייז סָאװ ,יסּובי םעד ןּוא ,יִוֵח םעד ,יזִרּפ םעד ,יּתִח
 / ןּבילּבעג ןענייז סָאװ רעדניק ערעייזיי--לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ



 39 א םיכלמ 2 י-פ ט

 טינ יז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד סָאװ ,דנַאל ןיא יז ךָאנ
 טכענקוניצ רַאפ ןעמּונעג המלש טָאה יז ,ןגיליטרַאפ טנעקעג
 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רעּבָא= .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב
 יד ןעװעג ןענייז יז רָאנ ;טכענק ןייק טכַאמעג טינ המלש טָאה
 -טּפיוה ענייז ןּוא ,ןרַאה ענייז ןּוא ,רעניד ענייז ןּוא ,טייל-המחלמ
 .רעטייר ענייז ןּוא ןגעווטייר ענייז רעּביא ןרַאה יד ןּוא ,טייל

 רעּביא סָאװ עטלעטשעגרעּביױא יד ןעװעג ןענייז סָאד=
 ןּבָאה סָאװ קיצפּופ ןּוא טרעדנוה ףניפ :טעּברַא סהמלש
 .טעּברַא יד טּוט סָאװ קלָאּפ םעד רעּביא טקיטלעװעג

 טָאטשיסדוד ןּופ ףױרַא זיא רעטכָאט סהערַּפ רָאנ יו
 לָאמסנעד רע טָאה ,טיוּבעג ריא רַאפ טָאה רע סָאװ זיוה ריא ןיא
 .אֹולִֵמ םעד טיוּבעג

 רָאי ןיא לָאמ יירד ןעננערּבפיוא טנעלפ המלש ןּואי
 טָאה רע סָאװ חּבומ םעד ףיוא רעפּפָאדירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב
 סָאװ !חּבומ םעד ףיואו "רעה ןרעכייר ןּוא ,טָאנ ּוצ טיוּבעג
 .טָאג רַאפ

 .זיוה סָאד טקידנערַאפ רע טָאה ױזַא
 רָבָנְדֹויצֶע ןיא המלש ךלמ רעד טכַאמעג טָאה ןפיש ךיוא*

 ןוא*  .םֹודֶא דנַאל ןיא ,ףּוס-םי ןּופ גערּב ןפיוא תֹולֲא ייּב סָאװ
 סָאװ טיילפיש ,טכענק ענייז ןפיש יד טימ טקישעג טָאה םָריח
 ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא* .טכענק סהמלש טימ ,םי םעד ןענעק
 טרעדנּוה ריפ ,דלָאג ןטרָאד ןּופ ןגירקעג ןּבָאה ןּוא ,ריפֹוא ןייק
 .המלש ךלמ םּוצ טכַארּבעג ןּוא ,רענטנעצ קיצנַאװצ ןּוא

 ןופ גנורעה יד טרעהעג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד ןּואי ר
 ןעמוקעג זיא יז .ןּוא ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןגעו ןּופ ,ןהמלש

 ןייק ןעמוקעג זיא יז ןּוא* .ןשינעטער טימ ןווּורּפ ּוצ םיִא
 טימ ןדָאלעגנָא ןעלמעק ,הנחמ רעסיורג ַא רעייז טימ םִיַלָׁשּורי
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 ! זיא יז ןּוא .ןייטשעג רעייט ןּוא ,ליפ רעייז דלָאג ןּוא םימׂשּב
 / סָאװ ץלַא ןגעו םיא ּוצ טדערעג טָאה ןּוא ,ןהמלש ּוצ ןעמּוקעג
 / טגָאזעג ריא טָאה המלש ןּואי .ןצרַאה ןיא ריא ייּב ןעװעג זיא
 ! ,ךלמ םעד ןּופ ןלוהרַאפ ךַאז ַא ןעװעג טינ ;ןכַאז עריא עלַא
 | ןעזעג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד ןּוא* .ןגָאז טינ ריא לָאז רע סָאװ
 , ,טיוּבעג טָאה רע סָאװ זיוה סָאד ןּוא ,ןהמלש ןּופ המכח עצנַאג יד
 / ,רענידפיוה ענייז ןּופ ןציז סָאד ןּוא ,שיט ןייז ןּופ ןסע סָאד ןּוא*
 | ןּוא ,םישוּבלמ ערעייז טימ םיתרשמ ענייז ןּופ ןייטש סָאד ןּוא
 ! טגעלפ רע סָאװ רעפּפָאדנַארּב ןייז ןּוא ,סרעטסײמקנַארט ענייז
 / טינ םעטָא ןַא רעמ זיא ריא ןיא ןּוא ,זיוה סטָאג ןיא ןעגנערּבפיוא
  סָאד ןעװעג ויא תמא :ךלמ םּוצ טנָאזעג טָאה יז ןּוא" .ןּבילּבעג
 ענייד ןגעװ דנַאל ןיימ ןיא טרעהעג ּבָאה ךיא סָאװ דיירעג
 | יד טּביױלנעג טינ ּבָאה ךיא ןּואי .המכח ןייד ןגעוו ןּוא ןעננּוריפ
  ןּבָאה ןגיוא עניימ ןּוא ,ןעמוקענ ןיּב ךיא ןענַאװ זיּב רעטרעוו
  .ןרָאװעג טליײצרעד טינ טפלעה ַא זיא רימ טשרע ;ןעזעג
 | ּבָאה ךיא סָאװ גנורעה יד סטּוג ןּוא המכח ןיא רעּבירַא טסגייטש
 / טכענק עקיזָאדיד ּוצ ליֹוװ ,טיײל ענייד ּוצ ליֹוו* .טרעהעג
 | .המכח ןייד ןרעה סָאװ ,דימּת ריד רַאפ ןעייטש סָאװ ענייד
 / ךיד טרעגַאּב ךיד טָאה סָאװ טָאג ןייד הוהי ןייז לָאז טּביױלעג
 / טָאה הוהי לײװ .לארׂשי ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןצעזװצפורַא
 ,ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד רע טָאה םּורד ,לארׂשי ּביל קיּביײא
 .טייקיטכערעג ןּוא טכער ןָאט ּוצ

 קיצנַאװצ ןּוא טרעדנּוה ךלמ םעד ןּבענעג טָאה יז ןּואי"
 .ןייטשעג רעייט ןּוא ,ליפ רעייז םימׂשּב ןּוא ,דלָאג רענטנעצ
 םימׂשּב ענעי יװ ליפ ױזַא ןעמּוקעגנײרַא טינ זיא רעדיװ לָאמנייק
 .ךלמה המלש ּוצ ןּבענעג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד סָאװ

 דלָאג טריפעג ןּבָאה סָאװ ןעמְריח ןּופ ןפיש יד ךיוא ןּוא'י
 רעייז ץלָאהלַאדנַאס ריפֹוא ןּופ טכַארּבעג ןּבָאה ,ריפֹוא ןּופ

: 
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 - ןּופ טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןּואי* .ןייטשעג רעײט ןּוא ,ליפ
 ןּוא טָאג ןּופ זיוה םעד רַאפ סרעדנעלעג ץלָאהלַאדנַאס םעד
 .סרעגניז יד רַאפ ןרַאטיג ןּוא ןפרַאה ןּוא ,ךלמ ןּופ זיוה םעד רַאּפ
 ןעזעג טינ ןּוא ןעמוקעגנײרַא טינ זיא ץלָאהלַאדנַאס עכלעזַא
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןרָאװעג

 לַא ָאבש ןּופ הּכלמ רעד ןּבעגעג טָאה ךלמה המלש ןּוא*
 ריא טָאה רע סָאװ ץּוחַא ,טננַאלרַאפ טָאה יז סָאװ רענַאּב ריא
 יז ןּוא .ךלמה המלש ןּופ טנַאה רעטיירּב רעד טול ןּבעגעג
 יז ,דנַאל ריא ּוצ ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה
 .טכענק עריא ןּוא

 ייּב ןעמוקעגנײרַא זיא סָאװ דלָאג םעד ןּופ גָאװ יד ןּוא'*
 ןּוא סקעז ןּוא טרעדנוה סקעז ןעװעג זיא ,רָאי ןייא ןיא ןהמלש
 - ,רערָאפמּורַא יד טייל יד ןּופ ץּוחַא* ;דלָאג רענטנעצ קיצכעז
 םיכלמ עלַא ןּופ ןּוא ,טײלסלדנַאה יד ןּופ רחסמ םעד ןּופ ןּוא
 .ןטשריפדנַאל יד ןּופ ןּוא ,רעקלעפ עטשימעג יד ןּופ

 סרעצנַאּפ טרעדנוה ײװצ טכַאמעג טָאה ךלמה המלש ןּוא!*
 קעװַא זיא קיטשדלָאג טרעדנּוה סקעז ;דלָאג םענעגָאלשעג ןּופ
 םענעגָאלשעג ןּופ ןד ליש טרעדנּוה ירד ןּואיי .רעצנַאּפ ןייא ףיוא
 רעד ןּוא .דליש ןייא ףיוא קעװַא זיא דלָאג הָנָמ יירד ;דלָאג
 .דלַאווְדֹונָבל ןּופ זיוה םעד ןיא טלעטשעגנײרַא יז טָאה ךלמ

 ,ןייּבנפלע ןּופ ןָארט ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןוא*
 ןענייז ּפערט סקעז"* .דלָאנניג טימ ןגיוצעגרעּביא םיא טָאה ןּוא
 רעּביא ןעוועג זיא ּפָאק רעקידכַאליײק ַא ןּוא ,ןָארט םּוצ ןעוװעג
 עדייּב ףיוא ןעװעג ןענייז ךַאלטנעה ןּוא ;ןטניה ןּופ ןָארט םעד
 ןענַאטשעג ןענייז ןּביל ײװצ ןּוא ,ןציז םּוצ טרָא םעד .ןּופ ןטייז
 ןענַאטשעג ןטרָאד ןענייז ןּבײל ףלעווצ ןּואי .ךַאלטנעה יד ײּב
 .טייז רעדנַא רעד ןּופ ןּוא טייז רעד ןּופ ,ּפערט סקעז יד ףיוא
 .ךיירגיניק ןייק ןיא ןרָאװעג טכַאמענ טינ זיא סָאװ-ױזַא
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 ןּופ ןעוועג ןענייז ךלמה המלש ןּופ םילּכיקנירט עלַא ןּואז
 ןענַײז דלַאווְדֹונָבל ןּופ זיוה םעד ןּופ םילּכ עלַא ןּוא ,דלָאו
 ןּופ געט יד ןיא טָאה סָאד ;רעּבליז ןייק ;דלָאג ןטכע ןּופ ןעוועג
 טָאה ךלמ רעד םורָאװ* .טשינרָאג רַאפ טנכערעג ךיז ןהמלש
 ןייא - .ןעמְריח ןּופ ןפיש יד טימ ,םי ןפיוא ןפיש-שישרַּת טַאהעג
 ןדָאלעגנָא ןעמּוק ןפישישישרַּפ יד ןגעלפ רָאי יירד ןיא לָאמ
 .סעװַאּפ ןּוא ,סעּפלַאמ ןּוא ,ןייּבנפלע ,רעּבליז ןּוא דלָאג טימ

 ןּופ םיכלמ עלַא ןּופ רעסערג ןעוועג זיא ךלמה המלש ןּוא**
 6 טָאהטלעװ עצנַאג יד ןּוא* .המכח ןיא ןּוא רׁשֹוע ןיא דרע רעד
 טָאה טָאג סָאװ המכח ןייז ןרעה ּוצ ידּכ ,םינּפ סהמלש טכוועג
 טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא= .ןצרַאה ןייז ןיא ןּבעגעגנײרַא
 ,םילּכ ענרעדליג ןּוא ,םילּכ ענרעּבליז ,הנּתמ ןייז רעכַאלטיא
 ,ןעלוייאליומ ןּוא ,דרעפ ,םימׂשּב ןּוא ,ןפַאװ ןּוא ,רעדיײלק ןּוא
 .רָאי ןיא רָאי

 ןּוא ;רעטײר ןּוא ןגעווטייר טלמַאזעגנָא טָאה המלש ןּואי
 ףלעווצ ןּוא ,ןגעװטיײר טרעדנּוה ריפ ןּוא טנויוט טַאהעג טָאה רע
 רַאפ טעטש יד ןיא ןָאטעגניהַא יז טָאה רע ןּוא .רעטייר טנזיוט
 .םִיַלָׁשּורי ןיא ךלמ םייּב ןּוא ,ןגעװטייר

 יװ יױװַא םיִלָשּורי ןיא רעּבליז טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןּואיי
 עדליװ יד יװ יװַא טכַאמעג רע טָאה ןרעדעצ ןּוא ,רענייטש
 .טייקליפ ןיא ,גנורעדינ רעד ןיא סָאװ רעמיוּבנגייפ

 טָאה המלש סָאװ דרעפ יד ןּופ םּוקסױרַא רעד ןּואי
 ךלמ ןּופ םירחוָס יד ;הָוק ןּופ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןעוועג זיא ,טַאהעג
 זיא ןגָאװטײר ַא ןּוא* .טלָאצעג רַאפ הָוק ןּופ ןגירק יז ןגעלפ
 סקעז רַאפ םִיַרצִמ ןּופ ןעננַאגעגסױרַא ןּוא ןעמוקענפורַא
 ןוא טרעדנוה רַאפ דרעפ ַא ןּוא ,קיטשרעּבלז טרעדנּוה
 ןּוא ,םיּתִח יד ןּופ םיכלמ עלַא רַאפ ןכיײלגסעד ןּוא ;קיצפּופ
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 ךרּוד ןעגנערּבסױרַא ןעמ טגעלפ ,םָרַא ןּופ םיכלמ יד רַאּפ

 .טנַאה רעיז

 ענערָאּבעגדמערפ ליפ טַאהעג ּביל טָאה ךלמה המלש ןּואי ןאי
 ,עשינֹומַע ,עשיבָאֹומ :רעטכָאט סהערַּפ ץּוחַא ,רעּבײװ

 טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ* ;עשיּתִח ,עשינודיצ ,עשימֹודָא
 ןשיװצ ןעמּוק טינ טלָאז ריא :לארׂשי ןּופ רעדניק יד טגָאזעגנָא
 ןגיינּפָא רעכיז ןלעװ יז ;ךייַא ןשיווצ ןעמּוק טינ ןלָאז יז ןּוא ,יײז
 ךיז המלש טָאה יז ןָא .רעטעג ערעייז ךָאנ ץרַאה רעיא
 טרעדנּוה ןּביז טַאהעג טָאה רע ןּוא* .טפַאשּביל ןיא טפעהַאּב
 ענייז ןּוא ,רעּבײװסּפעק טרעדנוה ירד ןּוא ,סעטנרַאה רעּבײװ
 ּוצ ןעװעג זיא סע ןּוא* .ץרַאה ןייז טגײנענּפָא ןּבָאה רעּבײװ
 טגײנענּפָא רעּבײװ ענייז ןּבָאה ,רעטלע סהמלש ןּופ טייצ רעד
 ןעוועג טינ זיא ץרַאה ןייז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ץרַאה ןייז
 רעטָאפ ןייז ןּופ ץרַאה סָאד יװ ױזַא ,טָאג ןייז הוהי טימ ץנַאג
 ןּופ ןיטעג רעד תֶרֹוּתשַע ךָאנ ןעגנַאנעג זיא המלש ןּוא* .ןדוד
 .םינֹומַע יד ןּופ טייקידרעװמּוא רעד ,םֹוּכלִמ ךָאנ ןּוא ,םינֹודיצ יד
 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה המלש ןּואי
 רעטָאפ ןייז יװ ױזַא ,טָאג ךָאנ ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא רע ןּוא
 רעד ,ׁשֹומּכ ּוצ הָמָּב ַא טיוּבעג המלש טָאה לָאמסנעד' .דוד
 ,םִיַלָשּורי רַאפ סָאװ גרַאּב םעד ףיוא ,בָאֹומ ןּופ טייקידרעװמּוא
 .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ טיײקידרעװמּוא רעד ,ךָלֹומ ּוצ ןּוא
 ,רעּבײװ עדמערפ ענייז עלַא טימ ןָאטעג רע טָאה ױזַא ןּוא*
 .רעטעג ערעײז ּוצ טכַאלשעג ןּוא טרעכיירעג ןּבָאה סָאװ

 טָאה ץרַאה ןייז לײװ ,ןהמלש ףיוא טנרעצעג טָאג טָאה"
 ךיז טָאה סָאװ ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ טנײנעגּפָא ךיז
 -רעד ןגעו ןלױפַאּב םיא טָאה ןּוא*" ,לָאמ ײװצ םיא ּוצ ןזיוַאַּב
 טָאה רע ןּוא :רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג ּוצ טינ ,ךַאז רעקיזָאד
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 טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי* .ןליופַאּב טָאה טָאג סָאװ טיהעג טינ
 טינ טסָאה ּוד ןּוא ,ריד ןיא ןעװעג זיא סָאד לײװ :ןהמלש ּוצ
 ,ןלױּפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןצעזעג עניימ ןּוא ,דנּוּב ןיימ טיהעג
 ןּבעגקעװַא יז לעװ ןּוא ,ריד ןּופ הכולמ יד ןסײרקעװַא ךיא לעװ
 סָאד ךיא לעװ געט ענייד ןיא רעּבָא* .טכענק ַא םענייד ּוצ
 לעװ טנַאה סנּוז ןייד ןּופ ;ןגעװ סדוד רעטָאפ ןייד ןּופ ,ןָאט טינ
 טינ ךיא לעװ הכּולמ עצנַאג יד רָאנ* .ןסײרקעװַא יז ךיא
 ןגעוװ ןּופ ,ןּוז ןייד ּוצ ןּבעג ךיא לעװ טבש ןייא ;ןסײרקעװַא
 "סיוא ּבָאה ךיא סָאװ םִיַלָשּורי ןגעוו ןּופ ןּוא ,ןדוד טכענק ןיימ
 .טלײװרעד

 דַדַה ,ןהמלש ףיוא ןטֶׂש ַא טלעטשעגפיוא טָאה טָאג ןּואי*
 ;םֹודָא ןיא םַאטשּפָא ןכַאלגיניק ןּופ ןעװעג זיא רע .ימֹודַא םעד
 בָאֹוי תעּב ,םֹודֶא ןיא-ןעװעג זיא דוד ןעוו ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 ןּוא ,עטייטעג יד ןּבָארגַאּב ןעננַאועגפױרַא זיא רעריפ-ליח רעד
 םורָאװיי-םֹודֶא ןיא ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי ןגָאלשעג טָאה
 זיִּב ,לארׂשי ץנַאג ןּוא בָאֹוי ןּבילּבעג ןטרָאד זיא םישדח סקעז
 זיאי---םֹודֶא ןיא ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי ןטינשרַאפ טָאה רע
 סרעטָאפ ןייז ןּופ םימֹודַא עכַאלטע ןּוא רע ,ןפָאלטנַא דַדַה
 ןעװעג זיא דַדַה ןּוא ;םִיַרצִמ ןייק ןייג ּוצ ידּכ ,םיא טימ טכענק
 יז ןּוא ,ןִידִמ ןּופ ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּואי* .לגניא ןיילק ַא
 ךיז טימ ןעמונעגטימ ןּבָאה יז ןּוא ,ןָרָאּפ ןייק ןעמוקעג ןענייז
 הערַּפ ּוצ םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,ןָרָאּפ ןּופ ןשטנעמ
 ןּוא ,זיוה ַא ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא .םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד
 ןואי  .דנַאל ןּבעגעג םיא ןּוא ,זײּפש םיא רַאפ טגָאזעגנָא טָאה
 רע ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןגיוא יד ןיא ןח סיורג ןענּופעג טָאה דַדַה
 יד ,ּבײװ ןייז ןּופ רעטסעווש יד ּבײװ ַא רַאפ ןּבעגעג םיא טָאה
 ןּופ רעטסעווש יד ןּוא" .סיִנּפחַּת הּכלמ רעד ןּופ רעטסעװש
 טָאה סיַנֹּפחַּת ןּוא ,ןתַבּונג ןּוז ןייז ןרָאּבעג םיא טָאה ןסיֵנּפחַּת

: 
: 
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 ןיא ןעװעג זיא תַבּונְג ןּוא .זיוה סהערַּפ ןיא טניֹוװטנַא םיאי
 טָאה דֵדַה יו ןּוא* .ןהערַּפ ןּופ רעדניק יד ןשיװצ זיוה סהערַּפ
 ענייז טימ טגיײלעג ךיז טָאה דוד זַא םִיַרצִמ ןיא טרעהעג
 דַדַה טָאה יװַא ,טיוט זיא רעריפ-ליח רעד באֹוי זַא ןּוא ,ןרעטלע
 ןיימ ןיא ןייג לעװ ךיא ןּוא ,קעװַא ךימ זָאל :ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג
 ריד טלעפ סָאװ רעּבָא :טגָאזעג םיא ּוצ הערַּפ טָאהי .דנַאל
 :טנָאזעג רע טָאה ?דנַאל ןייד ןיא ןייג ּוטסליװ טָא זַא ,רימ ייּב
 .ןזָאלקעװַא ךימ ּוטסּומ ןזָאלקעװַא רעּבָא ;טשינרָאג

 םעד ןֹוזָר ,ןטׂש ַא םיא ףיוא טלעטשעגפיוא טָאג טָאה ךיוא**
 םעד רֶזעדַדַה ,רַאה ןייז ןּופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןעֶדָילָא ןּופ ןּוז
 ,ןשטנעמ ךיז םּורַא ןּבילקעגפיוא טָאה רע ןּוא* .הָבֹוצ ןּופ ךלמ
 דוד תֹעּב ,עדנַאּב ַא ןּופ ןַאמטּפיױה רעד ןרָאװעג זיא רע ןּוא
 -קעװַא ןענייז יז ןּוא .ןהָבֹוצ ןּופ ןשטנעמו יד טעגרהעג טָאה
 ןּבָאה ןּוא ,טצעזַאּב ריא ןיא ךיז ןּבָאה ןּוא ,קֶׂשָמַד ןייק ןעגנַאגעג
 = += = 6*' 46 עלַא לארׂשי ּוצ ןטש ַא ןעוועג זיא רע ןּוא= .קֶׂשָמַד ןיא טניניקעג

 .ןָאטעגנָא טָאהנ דַדַה סָאװ וייּב סָאד ץּוחַא ,ןהמלש ןּופ געט
 טויניקעג טָאה רע ןּוא .לארׂשי טַאהעג טנייפ טָאה רע ןּוא
 .םֶרַא רעּביא

 ,הָדֵרצ ןּופ רעמִיַרּפא ןַא ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז רעד םֶעבְרָי ןּוא*
 ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד סָאװ ,טכענק ַא סהמלש
 טנַאה ןייז ןּביוהעגפיוא ךיוא טָאה ,הנמלַא ןַא יורפ ַא ,הָעּורצ
 טָאה רע יװַא יװ הׂשעמ יד זיא סָאד ןּוא" .ךלמ םעד ןגעקַא
 טיוּבעג טָאה המלש :ךלמ םעד ןגעקַא טנַאה ןייז ןּביוהעגפיוא
 רעטָאפ ןייז ןּופ ךָארּב םעד טרעיומרַאפ טָאה רע ;אֹולִמ םעד
 רעשידלעה ַא ןעועג זיא םֶעבְרָי ןַאמ רעד ןּוא= .טָאטש סדוד
 -טעּברַא ןַא זיא רע זַא גנוי םעד ןעזעג טָאה המלש ןּוא ,רוּבינ
 רעצנַאג רעד רעּביא טצעועגפיוא םיא טָאה רע ןּוא ,רעּוט
 .ףסֹוי ןּופ זיוה םעד ןּופ טעּברַאטסַאל
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 :סױרַא זיא םֶעבָרָי ןעוו ,טייצ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 רעד געװ ןפיוא ןפָארטעגנָא םיא טָאה ,םִיַלָשּורי ןּופ ןעגנַאנעג
 םעיינ ַא ןיא טקעדעננייַא ןעװעג זיא רע ןּוא ;ֹוליש ןּופ הָיְחַא איבנ
 טָאהי .דלעפ ןיא ןעװעג ןענייז עדייּב יז זיולּב ןּוא ,לטנַאמ
 טָאה ןּוא ,םיא ףיוא סָאװ לטנַאמ םעיינ םעד ןעמּונעגנָא הָיְחַא
 ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןּוא** .רעקיטש ףלעװצ ףיוא ןסירעצ םיא
 טוָאועג טָאה יװַא םורָאװ ,רעקיטש ןעצ ריד םענ :ןעמָעבֶרָי
 ןּופ הכולמ יד קעװַא סייר ךיא ,עז :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי
 - טבש ןייא ןּוא**-םיטבש ןעצ ןּבעג ריד לעװ ןּוא ,טנַאה סהמלש
 ןגעװ ןּופ ןּוא ,ןדוד טכענק ןיימ ןגעוװ ןּופ ,ןּבײלּב םיא לָאז
 ןּופ טלײװרעדסױא יז ּבָאה ךיא סָאװ טָאטש רעד ,םִיִלָשּורי
 -רַאפ ךימ ןּבָאה יז סָאװ רַאפרעד* --לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא
 יד ןּופ ןיטעג רעד תֶרֹוּתשַע ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןזָאל
 טָאג םעד םֹוּכלִמ ּוצ ןּוא ,בָאֹומ ןּופ טָאג םעד ׁשֹוּמּכ ּוצ ,םינֹודיצ
 עניימ ןיא ןעגנַאנעג טינ ןענייז יז ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ
 עניימ ןּוא ,ןגיוא עניימ ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט ּוצ ,ןגעוו
 רעּבָא* .דוד רעטָאפ ןייז יװ ױזַא ,ןצעזעג עניימ ןּוא םיקּוח
 ,טנַאה ןייז ןּופ הכּולמ עצנַאג יד ןעמענקעװַא טינ לעװ ךיא
 ,ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא טשריפ ַא ןייז ןזָאל םיא לעװ ךיא טרעיינ
 ,טלײװרעדסױא םיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןדוד טכענק ןיימ ןגעוו ןּופ
 רעּבָא= .ןצעזעג עניימ ןּוא טָאּבעג עניימ טיהעג טָאה רע לײװ
 ,ןּוז ןייז ןּופ טנַאה רעד ןּופ הכּולמ יד ןעמענקעװַא לעװ ךיא
 לעװ ןּוז ןייז ןּוא** .םיטבש ןעצ יד--ריד ּוצ ןּבעגּפָא יז לעװ ןּוא
 ןדוד טכענק ןיימ ןּבײלּב לָאז טכיל ַא ידּכ ,טבש ןייא ןּבעג ךיא
 ּבָאה ךיא סָאװ טָאטש רעד ,םִיַלָשּורי ןיא רימ רַאפ געט עלַא
 ךיד ןּוא" .ןטרָאד ןעמָאנ ןיימ ןָאט ּוצ טלײװרעדסױא רימ
 ,טסּולעג ץרַאה ןייד טײװ יװ ןגיניק טסעװ ןּוא ,ןעמענ ךיא לעװ
 .ּביוא ,ןייז טעװ סע ןּוא** .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא ןייז טסעוו ןּוא
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 טסעוו ןּוא ןלעפַאּב ריד לעװ ךיא סָאװ ץלַא ןרעהּוצ טסעװ ּוד |
 ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט טסעװ ןּוא ,ןגעוו עניימ ןיא ןייג

 יװ ױזַא ,טָאּבעג עניימ ןּוא ןצעזעג עניימ ןטיה ּוצ ,ןגיױא ענַײמ |
 לעװ ןּוא ,ריד טימ ןייז ךיא לעװ ,ןָאטעג טָאה דוד טכענק ןיימ |
 ןוא ,ןדוד טיוּבעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,זיוה רעכיז ַא ןעיוּב ריד !
 םעד ןקינײּפ לעװ ךיא ןּוא* .ריד ּוצ לארׂשי ןּבעג לעװ ךיא |

 .געט עלַא ףיוא טינ רעּבָא ,םעד ןגעוו ןּופ ןדוד ןּופ ןעמָאז
 םָעבָרִי יא .ןעמֶעבֶרִי ןטייט ּוצ טכּוזעג טָאה המלש ןּוא*"

 ךלמ םעד קַׁשיש ּוצ םִיַרצִמ ןייק ןפָאלטנַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא
 .טיוט סהמלש ויּב םִיַרצִמ ןיא ןעוװעג זיא רע ןּוא ;םִיַרֹצִמ ןּופ

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןהמלש ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּואיי
 ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,המכח ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה
 .ןהמלש ןּופ ןשינעעשעג יד

 רעּביא םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג טָאה המלש סָאװ געט יד ןּוא*
 .רָאי קיצרעפ ןעװעג ןענייז ,לארׂשי ץנַאג

 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה המלש ןּוא**
 ןייז ןּוא .טָאטש סדוד רעטָאפ ןייז ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶָעבַחר ןּוז

 זיא םָכש ןייק לײװ ,םָכש ןייק ןעגנַאגעג זיא םֶעֹבַחֹר ןּואי בי
 .ךלמ ַא רַאפ ןכַאמ ּוצ םיא לארׂשי ץנַאג ןעמוקעג
 "רעד טָאה ןטָבנ ןּופ ןּוז רעד םֶעבְרָי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי

 זיא רע ןיהּוװ ,םִיַרצִמ ןיא ןעװעג ךָאנ זיא רע םורָאװ-טרעה
 ,םִיַרצִמ ןיא ןסעזעג זיא םֶעבְרָי ןּוא ;המלש ךלמ ןּופ ןפָאלטנַא
 םָעבָרָי ןעמוקעג זיא יױװַא-ןפורעג םיא ןּוא טקישעג טָאה עמ ןּוא*
 טדערעג ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי ןּופ גנולמַאזנייַא עצנַאנ יד ןּוא
 טכַאמעג רעווש טָאה רעטָאפ ןייד* ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעמֶעבַחר ּוצ
 טסניד ןטרַאה םעד ּוד רעגנירגרַאפ דנּוצַא ןּוא ,ךָאי רעודנוא
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 -פורַא טָאה רע סָאװ ,ךָאי ןרעווש ןייז ןּוא ,רעטָאפ ןייד ןּופ
 ּוצ רע טָאה' .ןעניד ריד ןלעװ רימ ןּוא ,זדנּוא ףיוא טניײלעג
 רעדיוװ טמּוק ןּוא ,געט ירד ךָאנ ףיוא קעװַא טייג :טנָאזעג יז
 .ןעגנַאגענקעװַא קלָאפ סָאד זיא .רימ ּוצ

 סָאװ םינקז יד טימ טהצעעג ךיז םֶעבַחֹר ךלמ רעד טָאהי
 ,טּבעלעג טָאה רע ןעװ ,ןהמלש רעטָאפ ןייז רַאפ ןייטש ןגעלפ
 ןקיזָאדמעד רעפטנע ןַא ןּבעג ּוצ רימ ריא טהצע יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 טסעוװ ּוד ּביוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג םיא ּוצ יז ןּבָאהי ?קלָאפ
 - ,ןעניד יז טסעוװ ןּוא ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ טכענק ַא ןייז טנייה
 יז ןלעװ ,דיײר עטיג ייז ּוצ ןדער ןּוא ןרעפטנע יז טסעװ ןּוא
 .געט עלַא ףיוא טכענק ןייז ריד

 יז סָאװ םינקז יד ןּופ הצע יד ןוָאלרַאפ טָאה רע רעּבָאי
 טיילעננוי יד טימ טהצעעג ךיז טָאה רע ןּוא ,טהצֲעעג םיא ןּבָאה
 רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םיא טימ ןסקַאװעגפיוא ןענייז סָאװ
 ןלָאז רימ ,ריא טהצע סָאװ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא* .םיא
 טדערעג רימ ּוצ ןּבָאה סָאװ ,קלָאפ ןקיזָאדמעד רעפטנע ןַא ןּבעג
 טָאה רעטָאפ ןייד סָאװ ךָאי םעד רעגנירגרַאפ :ןגָאז ּוצ יױזַא
 טײלעגנוי יד טדערעג םיא ּוצ ןּבָאה" ?זדנּוא ףיוא טגײלענפױרַא
 ּוטסלָאז יװַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיא טימ ןסקַאװעגפיוא ןענייז סָאװ
 ּוצ ױזַא ,טדערעג ריד ּוצ ןּבָאה סָאװ קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ ןגָאז
 םּורד ,ךָאי רעודנוא טכַאמעג רעווש טָאה רעטָאפ ןייד :ןגָאז
 רעטסדנימ ןיימ :ײז ּוצ ןדער ּוטסלָאז ױזַא-זדנּוא ּוד רעננירגרַאפ
 ,דנּוצַא ןּוא .ןדנעל סרעטָאפ ןיימ ןּופ רעקיד זיא רעגניפ
 ןּוא ,ךָאי ןרעוװש ַא ןדָאלעגפױרַא ךייַא ףיוא טָאה רעטָאפ ןיימ
 ךייַא טָאה רעטָאפ ןיימ ;ךָאי רעיא ּוצ ןגײלוצ ךָאנ לעװ ךיא
 טימ ןפָארטש ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רעטיר טימ טפָארטשעג
 .ןענָאיּפרָאקש

 .ןעמָעבַחר ּוצ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא םָעבְרִי ןעמּוקעג זייי
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 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןסייהעג טָאה ךלמ רעד יװ ױזַא ,גָאט ןטירד ןפיוא
 טָאה ךלמ רעד ןּוא** .גָאט ןטירד ןפיוא רימ ּוצ רעדיװ טמּוק
 הצע יד ןוָאלרַאפ טָאה רע ןּוא ,טרַאה קלָאפ םעד טרעפטנעעג
 יז ּוצ טָאה רע ןּוא;* .טהצֵעעג םיא ןּבָאה יז סָאװ םינקז יד ןּופ
 ןיימ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טײלעגנּוי יד ןּופ הצע יד יװ ױזַא טדערעג
 ךָאנ לעװ ךיא ןּוא ,ךָאי רעייַא טכַאמעג רעווש טָאה רעטָאפ
 טימ טפָארטשעג ךייַא טָאה רעטָאפ ןיימ ;ךָאי רעייַא ּוצ ןגיײלּוצ
 .ןענָאיּפרָאקש טימ ןפָארטש ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רעטיר

 םורָאװ ,קלָאפ םּוצ טרעהעגּוצ טינ טָאה ךלמ רעד ןּואי*
 ,טרָאװ ןייז ןייז ּוצ םייקמ ידּכ ,טָאג ןּופ טרעשַאּב ןעוועג זיא סָאד
 םעד םִֶעבְרָי ּוצ ֹוליש ןּופ ןהָיַחַא ךרּוד טדערעג טָאה טָאג סָאװ
 .ןטָבנ ןּופ ןּוז

 טינ טָאה ךלמ רעד זַא ,ןעזעג טָאה לארׂשי ץנַאג יװ ןּוא**
 םעד ןּבעגעג קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה יװַא ,ייז ּוצ טרעהעגוצ
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעפטנע ןַא ךלמ

 ,ןדוד ןיא קלח ןייק טינ ןּבָאה רימ
 .ןיֵשָי ןּופ ןּוז םעד ןיא השורי ןייק ןּוא
 !לארׂשי ,ןטלעצעג ענייד ּוצ
 !דוד ,זיוה ןייד ףיוא םּוא ךיז קּוק דנּוצַא

 רָאנ= .ןטלעצעג ענייז ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא זיא לארׂשי ןּוא
 ןּופ טעטש יד ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד
 .םָעבַחר ןגיניק ןּבילּבעג זיא יז רעּביא ,הדּוהי -

 ןעמָרֹודַא טקישעגסױרַא טָאה םָעבַחַר ךלמ רעד ןּוא;*
 ןפרָאװרַאפ םיא ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא ,זניצ םעד רעּביא סָאװ
 םֶעבַחר ךלמ רעד ןּוא .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,רענייטש טימ
 ןפיולטנַא ּוצ ,ןגָאװטײר ןייז ףיוא ןײגוצפױרַא טלײַאעג ךיז טָאה
 .םִיַלָשּורי ןייק



 27-19 בי א םיכלמ 50

 דוד ןּופ ויוה םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה לארׂשי ןּואי*
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב

 זַא ,טרעהעג טָאה לארׂשי ץנַאג יװ ,ןעװעג ויא סע ןּוא"
 םיא ןּוא טקישעג יז ןּבָאה ױזַא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה םֶעבֶרָי
 רַאפ טכַאמענ םיא ןּבָאה יז ןּוא ,גנולמַאזנייַא רעד ּוצ ןפּורעג
 רעטניה ןּבילּבעג טינ זיא רענייק .לארׂשי ץנַאג רעּביא ךלמ ַא
 .ןײלַא הדּוהי טבש ץּוחַא ,דוד ןּופ זיוה םעד

 נייַא טָאה רע ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמּוקעג זיא םֶעבַחר ןּוא!י
 - טרעדנווה ,ןימינּב טבש ןּוא ,הדּוהי ןּופ זיוה עצנַאג סָאד טלמַאזעג
 ןטלַאה ּוצ המחלמ ,טיײלסגירק ענעּבילקעג טנזיוט קיצכַא ןּוא
 ּוצ הכּולמ יד ןרעקּוצמּוא ידּכ ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד טימ
 .ןהמלש ןּופ ןּוז םעד םָעבַחר

 ןכַאלטעג םעד הָיעַמׁש ּוצ ןעוועג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיאי
 םעד ,ןהמלש ןּופ ןּוז םעד םֶעבַחר ּוצ גָאז** ;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןַאמ
 ,ןימינּב ןּוא הדּוהי ןּופ זיוה ןצנַאג םעד ּוצ ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ
 :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא-* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ ןקירעּביא םעד ןּוא
 ןטלַאה המחלמ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןײגפױרַא טינ טלָאז ריא
 ךייַא טרעק .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ,רעדירּב ערעײַא טימ
 ןעשעג ויא רימ ןּופ םורָאװ ,זיוה ןייז ּוצ רעכַאלטיא םּוא
 .ךַאז עקיזָאדיד

 ןענייז ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעהענּוצ ןּבָאה יז ןּוא
 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,קירּוצ ןעגנַאגעגקעװַא

 ןּופ גרעּבעג םעד ןיא םֶכש טיױּבעגמּורַא טָאה םֶעבְרָי ןּוא=
 -סורַא זיא רע ןּוא .טצעזַאּב ריא ןיא ךיז טָאה ןּוא ,םירפא
 .לַאּונּפ טױּבעגמורַא טָאה ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעג

 טעװ דנּוצַא :ןצרַאה ןיא ךיז ייּב טגָאזעג טָאה םֶעבֶרָי ןּוא*
 "סָאד ּביוא" .דוד ןּופ זיוה םעד ּוצ ןרעקמּוא ךיז הכּולמ יד
 ןיא רעפּפָאטכַאלש ןכַאמ ּוצ ןײנפױרַא טעװ קלָאפ עקיזָאד
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 -מעד ןּופ ץרַאה סָאד טעװ ,םִיַלָשּורי ןיא טָאג ןּופ זיוה םעד
 םעד םֶעבַחר ּוצ ,רַאה רעיײז ּוצ ןרעקמּוא ךיז קלָאפ ןקיזָאד
 "מוא ך ןלעװ ןּוא ,ןעגרה ךימ ןלעװ יז ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ
 - .הדּוהי ןּופ ךלמ םעד םָעבַחר ּוצ ןרעק

 ייװצ טכַאמעג טָאה ןּוא ,טרעלקַאּב ךיז ךלמ רעד טָאה*
 ךייַא גונעג :טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ;רעּבלעק ענרעדלינ
 סָאװ ,לארׂשי ,רעטעג ענייד ןענייז טָא !םִיַלָשּורי ןייק ןײנפױרַא
 טָאה רע ןּוא* .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיױא ךיד ןּבָאה
 -קעװַא רע טָאה סנייא ןּוא ,לֵאיתיֵּב ןיא טלעטשענקעװַא סנייא
 ַא רַאפ ןרָאװעג זיא ךַאז עקיזָאדיד ןּוא" .ןָד ןיא טלעטשעג
 ןּוא! .ןֶד ןייק זיּב םענייא ּוצ ןעננַאגעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא ;דניז
 םינהֹּכ טכַאמעג טָאה ןּוא ,תומָּב ןּופ רעזייה טכַאמעג טָאה רע
 ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעװעג טינ ןענייז סָאװ קלָאּפ םעד ןשיװצ ןּופ
 ,שדֹוח ןטכַא ןיא בוטיםוָי ַא טכַאמעג טָאה םֶעבָרָי ןּוא .יִוֵל
 ןיא סָאװ בוטיםוִי רעד יװ ױזַא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצפּופ ןיא
 רע טָאה ױזַא .חּבומ ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא ,הדּוהי
 רע סָאװ רעּבלעק יד ּוצ ןטכַאלש ּוצ ידּכ ,לֵאזתיֵּב ןיא ןָאטעג
 םינהֹּכ יד לַא-תיֵּב ןיא טלעטשעג טָאה רע ןּוא ;טכַאמעג טָאה
 -פורַא ויא רע ןּוא* .טכַאמעג טָאה רע סָאװ תֹומָּב יד ןּופ
 ,לֵא-תיֵּב ןיא טכַאמעג טָאה רע סָאװ חּבומ םעד ףיוא ןעגנַאגעג
 טָאה רע סָאװ שדֹוח םעד ןיא ,שדֹוח ןטכַא ןּופ גָאט ןטנצפּופ ןיא -

 -םוי ַא טכַאמעג טָאה רע ןּוא ;ןצרַאה ןייז ןּופ טרעלקעגסיוא
 ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ייּב בוט-

 .ןפמעד ּוצ חּבזמ !
 ךרּוד הדּוהי ןּופ ןעמּוקעגנָא זיא ןַאמ רעכַאלטעג ַא טשרע' ןי

 זיא םֶעבְרִי ןעװ ,לַאדתיֵּב ןייק טָאג ןּופ טרָאװ םעד
 ןפורעגסיוא טָאה רע ןּוא* .ןפמעד ּוצ חּבומ ןפיוא ןענַאטשעג
 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד חּבומ םּוצ



 8-3 גי א םיכלמ | 52/

 :טנָאזעג טָאג טָאה ױזַא !חּבזמ !חּבומ
 --דוד ןּופ זיוה םעד ןרָאּבעג טרעוו ןּוז ַא ,עז
 ,ןייז ןעמָאנ ןייז טעװ ּוהָיִׁשאֹי
 ריד ףיוא ןטכעש טעװ רע ןּוא
 ;ריד ףיוא ןפמעד סָאװ תֹומָּב יד ןּופ םינהֹּכ יד
 .ריד ףיוא ןענערּברַאפ ןעמ טעװ ןשטנעמ ןּופ רענייּב ןּוא

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןכייצ ַא גָאט םענעי ןיא ןּבעגעג טָאה רע ןּואי
 חּבומ רעד ,עז :טגָאזעג טָאה טָאג סָאװ ןכייצ רעד זיא סָאד
 .ןטישסיוא ךיז טעװ םיא ףיוא סָאװ שַא יד ןּוא ,ןסירעצ טרעװ

 טרָאװ סָאד טרעהעג טָאה ךלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואּי
 חּבומ םּוצ ןפורעגסיוא טָאה רע סָאװ ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּופ
 ןּופ טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא םֶעבְרַי טָאה יזַא ,לֵא-תיֵּב ןיא
 טָאה רע סָאװ טנַאה ןייז ןּוא .םיא טּפַאכ :ןגָאז ּוצ יױװַא ,חּבזמ
 רע ןּוא ,ןרָאװעג טרַאדעגניַא זיא ,םיא ףיוא טקערטשעגסוא
 זיא חּבומ רעד ןּוא* .ךיז ּוצ ןרעקמּוא טנעקעג טינ יז טָאה
 ,חּבומ ןּופ ןטָאשעגסױא ךיז טָאה שַא יד ןּוא ,ןרָאװעג ןסירעצ
 ןּבעגעג טָאה ןַאמ רעכַאלטעג רעד סָאװ ןכייצ רעד יװ ױזַא
 .טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד

 םּוצ טנָאועג טָאה ןּוא ןפּורענּפָא ךיז ךלמ רעד טָאהי
 ללּפתמ ייז ןּוא ,טָאג ןייד הוהי ייּב טשרָאקַא טעּב :ןַאמ ןכַאלטעג
 .רימ ּוצ ןרעקמּוא ךיז לָאז טנַאה ןיימ זַא ,רימ רַאפ

 טנַאה יד ןּוא ,טָאג ייּב ןטעּבעג ןַאמ רעכַאלטעג רעד טָאה
 יװ ױזַא ןרָאװעג זיא ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה ךלמ םעד ןּופ
 | .רעירפ

 רימ טימ םּוק :ןַאמ ןכַאלטעג םּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאהי
 .הנּתמ ַא ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,ךיז קיווקרעד ןּוא ,םײהַא
 טסלָאז ּוד ןעװ :ךלמ םּוצ טגָאזעג ןַאמ רעכַאלטעג רעד טָאהי
 ןּוא ,ריד טימ ןייג טינ ךיא לעװ ,סנייד זיוה ּבלַאה ַא ןּבעג רימ

 = א עי, עת, עת,
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 -מעד ןיא רעסַאװ ןייק ןעקנירט טינ ןּוא טיורּב ןייק ןסע טינ לעװ
 םעד ךרּוד ןלױפַאּב רימ ןעמ טָאה ױזַא םורָאװ" .טרָא ןקיזָאד
 טינ ןּוא טיורּב ןייק ןסע טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ טרָאװ
 םעד ףיוא ןרעקמּוא טינ ךיז טסלָאז ןּוא ,רעסַאװ ןייק ןעקנירט
 .ןעגנַאגעג טסיּב ּוד סָאװ געוװ

 טָאה ןּוא ,געוו רעדנַא ןַא טימ ןעגנַאגענקעװַא זיא רע ןּואי"
 םיא ףיוא זיא רע סָאװ געװ םעד טימ טרעקעגמּוא טינ ךיז
 .לֵא-תיֵּב ןייק ןעמּוקעג

 זיא ;לָא-תיּב ןיא ןסעזעג זיא איבנ רעטלַא ןַא רענייא ןּוא;!
 עצנַאג יד טלייצרעד םיא טָאה ןּוא ,ןיז ענייז ןּופ רענייא ןעמוקעג
 ןיא גָאט םעד ןָאטעג טָאה ןַאמ רעכַאלטעג רעד סָאװ גנּואּוט
 .ךלמ םּוצ טדערעג טָאה רע סָאװ רעטרעװ יד ןּוא ,לֵאזתיַּב
 רעייז טָאה ױזַא* ,רעטָאפ רעייז טלייצרעד סע ןּבָאה יז יו ןּוא
 ענייז ןּוא ?ןעגנַאגעג רע זיא געו רעסָאװ :טגָאזעג יז ּוצ רעטָאפ
 זיא סָאװ ןַאמ רעכַאלטעג רעד סָאװ געװ םעד ןעזעג ןּבָאה ןיז
 ענייז ּוצ טגָאזעג רע טָאה-* .ןעגנַאגעג זיא ,הדּוהי ןּופ ןעמּוקעג
 | .לוייא םעד ןָא רימ טלטָאז :ןיז

 -קעװַא זיא רע ןּוא ,לזייא םעד טלטָאזעגנָא םיא יז ןּבָאה
 ןכַאלטעג םעד ךָאנ ןעננַאגעג זיא רֶע ןּוא* .םיא ףיוא ןטירעג
 ןּוא ,םיוּבנכיײא ןַא רעטנוא קידנעציז ןענופעג םיא טָאה ןּוא ,ןַאמ
 סָאװ ןַאמ רעכַאלטעג רעד ּוד טסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע
 רע טָאהי* .ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?הדּוהי ןּופ ןעמּוקעג זיא
 טָאהי* .טיױרּב סע ןּוא ,םיהַא רימ טימ םּוק :טגָאזעג םיא ּוצ
 ןּוא ריד טימ ןרעקמּוא טינ ךיז ןעק ךיא :טנָאזעג םיא ּוצ רע
 ןעקנירט טינ ןּוא טיורּב ןייק ןסע טינ לעװ ךיא ןּוא ,ריד ּוצ ןעמּוק
 גָאונָא ןַא םורָאװ* .טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ריד ייּב רעסַאװ ןייק
 טיורּב ןייק ןסע טינ טסלָאז :טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ךיא ּבָאה
 "מּוא טינ ךיז טסלָאז ןּוא ,רעסַאװ ןייק ןטרָאד ןעקנירט טינ ןּוא
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 .ןעגנַאגעג םיא ףיוא טסיּב ּוד סָאװ געוו םעד טימ ןייג ּוצ ןרעק
 ןּוא ,ּוד יװ ױזַא איבנ ַא ךיוא ןיּב ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאהי*
 יװַא ,טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד רימ ּוצ טדערעג טָאה ךאלמ ַא
 / ןסע לָאז רע ןּוא ,זיוה ןַײד ןיא ריד טימ םּוא םיא רעק :ןגָאז ּוצ
 .טנָאזעג םיא רע טָאה ןגיל .רעסַאװ ןעקנירט ןּוא טיורּב

 -  ןסעגעג טָאה רע ןּוא ,םיא טימ טרעקעגמוא ךיז רע טָאהיי
 / יא סע ןּוא" .רעסַאװ ןעקנורטעג ןּוא ,זיוה ןייז ןיא טיורּב
 ןעוװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא יװַא ,שיט םייּב ןציז יז יװ ,ןעװעג
 טָאה רע ןּואי .טרעקעגמוא םיא טָאה סָאװ איבנ םעד ּוצ
 ,הֵדּוהי ןּופ ןעמּוקעג זיא סָאװ ןַאמ ןכַאלטעג םעד ּוצ ןפורעגסיוא
 -רעדיוו טסָאה ּוד לײװ :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא
 לעפַאּב םעד טיהעג טינ טסָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ליומ םעד טקינעּפש
 "מּוא ךיז טסָאה ןּוא ,ןלױפַאּב ריד טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ
 םעד ןיא רעסַאװ ןעקנורטעג ןּוא טיורּב ןסעגעג ןּוא ,טרעקעג
 טיױרּב ןייק ןסע טינ טסלָאז ;טגָאזעגנָא ריד טָאה רע סָאװ טרָא
 ןעמּוק טינ ּבייל רעטיוט ןייד טעװ--רעסַאװ ןייק ןעקנירט טינ ןּוא
 .ןרעטלע ענייד ןּופ רבק םעד ּוצ

 ,טיורּב ןסענעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןעוועג זיא סע ןּוא
 םעד טלטָאזעגנָא רע טָאה ,ןעקנּורטעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא
 -מוא םיא טָאה רע סָאװ איבנ םעד רַאפ-םיא רַאפ לזייא
 םיא טָאה ּבייֵל ַא ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא רֶע ןּוא* .טרעקעג
 רעטיוט ןייז ןּוא ;טײטעג םיא טָאה ןּוא ,געװ ןיא ןפָארטעגנָא
 לזייא רעד ןּוא ,געװ ןפיוא ןפרָאװעגקעװַא ןגעלעג זיא ּבייֵל
 ןּבעל ןענַאטשעג זיא ּבייֵל רעד ךיוא ;םיא ןּבעל ןענַאטשעג זיא
 ,ןעגנַאגעגייּברַאפ ןענייז ןשטנעמ טשרע* .ּבייֵל ןטױט םעד
 ,געװ ןפיוא ןפרָאװעגקעװַא ּבייַל ןטיוט םעד ןעזעג ןּבָאה ןּוא
 יז ןענייז ;ּבייַל ןטיױט םעד ןּבעל קידנעײטש ּבייֵל םעד ןּוא
 רעד סָאװ טָאטש רעד ןיא טלייצרעד ןּבָאה ןּוא ןעמּוקענ
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 רעד טרעהרעד טָאה* .ןסעזעג ריא ןיא זיא איבנ רעטלַא
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ,געוו ןּופ טרעקעגמּוא םיא טָאה סָאװ איבנ
 םעד טקינעּפשרעדיװ טָאה סָאװ ןַאמ רעכַאלטעג רעד זיא סָאד
 ןוא ,ּבייֵל םּוצ ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןּופ ליומ
 ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,טיײטעג םיא ןּוא ןסירעצ םיא טָאה רע
 .טדערעג םיא ּוצ טָאה רע סָאװ טָאג

 רימ טלטָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןיז ענייז ןסייהעג טָאה רע ןּואיי
 ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא= .טלטָאזעגנָא יז ןּבָאה .לזייא םעד ןָא
 ,געװ ןפיוא ןפרָאװענקעװַא ּבייַל ןטיוט ןייז ןענופעג טָאה ןּוא
 .ּבייַל ןטיוט םעד ןּבעל ןעייטש ּבייֵל רעד ןּוא לזייא רעד ןּוא
 טָאה רע טינ ןּוא ,ּבייַל ןטיוט םעד ןסעגעג טָאה ּבייֵל רעד טינ
 .לזייא םעד ןסירעצ

 םעד ןּופ בייל ןטיוט םעד ןביוהעגפיוא איבנ רעד טָאה
 ןּוא ,לזייא ןפיוא טנײלעגפױרַא םיא טָאה ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג
 טָאטש רעד ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ;טריפעגקירּוצ םיא טָאה
 ןוא"" .ןּבָארגַאּב ּוצ םיא ןּוא ןגָאלקַאּב ּוצ ,איבנ ןטלַא םעד ןּופ
 עמ ןּוא ,רבק םענענייא ןייז ןיא ּבײל ןטיוט ןייז טנײלעג טָאה רע
 !רעדּורּב ןיימ ,יײװ :םיא ףיוא טנָאלקעג טָאה

 ,ןּבָארנַאּב םיא טָאה רע זַא םעדכָאנ ,ןעװעג ויא סע ןּואי
 טלָאז ,ּברַאטש ךיא זַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןיז ענייז טנָאזעגנָא רע טָאה
 ןַאמ רעכַאלטעג רעד סָאװ רבק םעד ןיא ןּבָארגַאּב ךימ ריא
 .רענייּב עניימ טגייל רענייּב ענייז ןּבעל ;ןּבָארנַאּב םיא ןיא זיא
 -סיוא טָאה רע סָאװ טרָאװ סָאד ןעשעג טעװ ןעשעג םורָאװ*
 ןיא סָאװ חּבומ םעד רעּביא טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ןפּורעג
 יד ןיא סָאװ תֹומָּב יד ןּופ רעזייה עלַא רעּביא ןּוא ,לָא-תיֵּב
 .ןֹורמֹוׁש ןּופ טעטש

 יּפֶא טינ םָעבְרִי ךיז טָאה שינעעשעג רעקיזָאדרעד ךָאנ=
 טכַאמעג רעדיוװ טָאה רע ןּוא ,געוװ ןטכעלש ןייז ןּופ טרעקעג
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 ,טלָאװעג טָאה סע רעװ .תוומָּב ןּופ םינהֹּכ קלָאפ ןשיװצ ןּופ
 ןּופ םינהֹּכ יד ןּופ ןרעװ לָאז רע ,טנַאה ןייז ןליפרעד רע טגעלפ
 דניז ַא ןעװעג זיא ךַאז רעקיזָאדרעד ךרּוד ןּוא** .תומָּב יד
 ןגיליטרַאפ ןּוא ןטָארּוצסױא סע ידּכ ;םָעבִרִי ןּופ זיוה םעד ףיוא
 .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןּופ

 ןּופ ןּוז רעד הָיִבַא ןרָאװעג קנַארק זיא טייצ רענעי ןיא' ידי
 ,ףיוא ייטש :ּבײװ ןייז ּוצ טגָאזעג םֶעבְרִי טָאהי .ןעמָעבֶרִי

 זַא ןענעקרעד טינ לָאז עמ ,ךיז לעטשרַאפ ןּוא ,ךיד טעּב ךיא
 ןטרָאד ,עז .ֹוליִש ןייק ןייג טסלָאז ןּוא ,ּבײװ סמֶעבִרִי טסיּב ּוד
 ךיא זַא ,רימ ףיוא טגָאזעג טָאה סָאװ רעד ,איבנ רעד הָיְחַא זיא
 טסלָאז ןּוא* .קלָאפ ןקיזָאדמעד רעּביא ךלמ ַא ןרעװ לעװ
 ,קינָאה :ּורק ַא ןּוא ,ךַאלכיק ןּוא ,ןטיורּב ןעצ ריד טימ ןעמענ
 .לנניא ןטימ ןייז טעװ סָאװ ןגָאז ריד טעװ רע ;םיא ּוצ ןעמּוק ןּוא

 ןענַאטשעגפיוא זיא יז ןּוא ,ןָאטעג ױזַא ּבײװ סמֶעבֶרִי טָאהי
 ;זיוה סהָיחַא ןיא ןעמּוקעג זיא יז ןּוא ,ֹוליִש ןייק ןעננַאגעג זיא ןּוא
 ןעװעג ןענייז ןגיוא ענייז םורָאװ ,ןעז טנעקעג טינ טָאה ּוהָיְחַא ןּוא
 ,עו :ןהָיִחַא טגָאזעגנָא טָאה טָאג רעּבָא* .הנקִז ןייז ןּופ רַאטש
 ,ןּוז ריא ןגעװ דײשַאּב ַא ריד ייּב ןגערפ טמּוק ּבײװ סמָעבְרִי
 ןּוא .ריא ּוצ ןדער ױזַא ןּוא ױזַא ּוטסלָאז ;קנַארק זיא רע םורָאװ
 .דמערפ ןלעטש ךיז יז טעװ ,טמּוק יז זַא ,ןייז טעװ סע

 ןּופ ךרָאש םעד טרעהעג טָאה הָיְחַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 רע טָאה ױזַא ,ריט ןיא ןעמּוקעגנײרַא זיא יז ןעװ ,סיפ עריא
 ּוטסלעטש ןעד סָאװ ךָאנ ,ּבײװ סמֶעבֶרִי ,ןײרַא םּוק :טגָאזעג
 ?הרוׂשּב רערעווש ַא טימ ריד ּוצ טקישעג ןיּב ךיא זַא ,דמערפ ךיז
 ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יױװַא :ןעמָעבָרִי ּוצ גָאז יינ'
 ,קלָאפ םעד ןשיווצ ןּופ ןּביױהרעד ךיד ּבָאה ךיא ליײװ :לארׂשי
 קלָאפ ןיימ רעּביא טשריפ ַא רַאפ טכַאמענ ךיד ּבָאה ןּוא
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 זיוה םעד ןּופ הכּולמ יד ןסירעגקעװַא ּבָאה ךיא ןּוא* ;לארׂשי
 יװַא ןעװעג טינ טסיּב ּוד ןּוא ;ןּבעגעג ריד יז ּבָאה ןּוא ,דוד ןּופ
 סָאװ ןּוא ,טָאּבעג עניימ טיהעג טָאה סָאװ ,דוד טכענק ןיימ יװ
 סָאװ רָאנ ןָאט ּוצ ,ןצרַאה ןצנַאג ןייז טימ רימ ךָאנ ןעגנַאגעג זיא
 יװ רעגרע ןָאטעג טסָאה ןּוא* ;ןגיוא עניימ ןיא קיטרַאפטכער זיא
 טסָאה ןּוא ןעגנַאגעג טסיּב ןּוא ,ריד רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ עלַא
 ּוצ ךימ ,ןצעג ענעסָאנעג ןּוא ,רעטעג עדמערפ טכַאמעג ריד
 ןייד רעטניה ןפרָאװענקעװַא ּוטסָאה ךימ ןּוא ,ןענערעצרעד
 ,זיוה סמֶעבֶרַי ףיוא קילגמּוא ןַא גנערּב ךיא ,עז םּורדיי-ןקּור
 -סנַאמ רעדעװטעי ןעמָעבִרִי ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא
 ןעמַארסיױא לעװ ןּוא ,לארׂשי ןשיװצ ,טייק ןּוא דניק ,"ןױשרַאּפ
 -רַאפ טעװ סע זיּב ,טיוק סיוא טמַאר עמ יװ ױזַא זיוה סמֶעבָרָי
 ,טָאטש ןיא ןעמֶעבִרִי ןּופ טּברַאטש סָאװ םעד:* .ןרעװ טדנעל
 ,דלעפ ןיא טּברַאטש סָאװ םעד ןּוא ,ןסעפיוא טניה יד ןלעװ
 .טדערעג טָאה טָאג םורָאװ ;ןסעפיוא למיה ןּופ ןעלניופ יד ןלעװ
 ,טָאטש ןיא ןעמּוק סיפ ענייד יװ ;םיהַא יג ,ףיוא ייטש ּוד ןּוא:י
 םיא ןלעװ לארׂשי ץנַאג ןּוא* .ןּברַאטש דניק סָאד טעװ ױזַא
 רעקיזָאדרעד זיולּב םורָאװ ;ןּבָארגַאּב םיא ןלעוװ ןּוא ,ןגָאלקַאּב
 ןענופעג זיא םיא ןיא לו ,הרובק ּוצ ןעמּוק טעװ ןעמֶעבִרִי ןּופ
 ןיא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןגעקַא סטּוג סעּפע ןרָאװעג
 רעּביא ךלמ ַא ןלעטשפיוא ךיז טעװ טָאג ןּוא** .זיוה סמָעבָרָי
 רעּבָא .גָאט םענעי זיוה סמָעבֶרָי ןדיינשרַאפ טעװ סָאװ ,לארׂשי
 ,לארׂשי ןגָאלש טעװ טָאג םורָאװ:* ?סָאװ זיא לָאמסנעד וליפַא
 טעװ רע ןּוא ,רעסַאװ ןיא טלסיײרטעג טרעװ רָאר ַא יװ יװַא
 טָאה רע סָאװ דרע רעטּוג רעקיזָאדרעד ןּופ לארׂשי ןסיירסיוא
 רענעי ןּופ ןטײרּפשעצ יז טעװ רע ןּוא ,ןרעטלע ערעיײז ןּבעגעג
 ,רעמיוּבנצעג ערעיײז טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװרַאפ ,ךייט טייז
 לארׂשי ןּבענרעּביא טעװ רע ןּוא* .טָאג קידנענערעצרעד

 .ריִקְּב ןיִּתְׁשַמ :טסקעט ןיא *
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 ןּוא ,טקידניױעג טָאה רע סָאװ ןעמָעבֶרֶי ןּופ דניז יד ןגעװ ןּופ
 .לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 -קעװַא זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא ּבײװ סמֶעבֶרִי ןּואיי
 םעד ףיוא ןעמוקעג ויא יז יװ ;הָצרִּת ןייק ןעמּוקעג ןּוא ןעגנַאגעג
 ץנַאג ןוא= .ןּברָאטשעג לגניא סָאד זיא יװַא ,ויוה ןּופ לעוװש
 סָאד יװ ױזַא ;טגָאלקַאּב םיא ןּוא ,ןּבָארנַאּב םיא ןּבָאה לארׂשי
 הָיחַא יי ןייז ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ
 .איבנ םעד

 טָאה רע יװ ,ןעמֶָעבֶרַי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי*
 ןּבירשַאּב זיא סָאד ,טניניקעג טָאה רע יו ןּוא ,ןטלַאהעג המחלמ

 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא -
 יװצ ןעװעג ןענייז ,טגיניקעג טָאה םֶעבָרִי סָאװ געט יד ןּוא"

 ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה רע ןּוא .רָאי קיצנַאװצ ןּוא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא בֶדֶנ ןּוז ןייז ןּוא ,ןרעטלע

 ,הדּוהי ןיא טניניקעג טָאה ןהמלש ןּופ ןּוז רעד םֶָעבַחר ןּואי
 ויא רע זַא ןעװעג טלַא םָעבַחר זיא רָאי קיצרעפ ןּוא ןייא
 ,םִיַלָׁשּורי ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי ןצעּביז ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג
 םיטבש עלַא ןּופ טלײװרעדסױא טָאה טָאג סָאװ טָאטש רעד
 ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןָאט ּוצ ,לארׂשי ןיא
 .תינֹומַע יד הָמֵעַנ ןעװעג זיא רעטּומ ןייז

 ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה הדּוהי ןּואי
 ערעייז סָאװ ץלַא יװ רעמ טנרעצרעד םיא ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג
 .טקידניזעג ןּבָאה יז סָאװ דניז ערעייז טימ ,ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע
 ןּוא ,רענײטשלייז ןּוא ,תֹומָּב טיוּבעג ךיז ןּבָאה ךיוא יז ןּוא*
 רעטנּוא ןּוא ,לגרעּב ןכיױה רעדעװטעי ףיוא ,רעמיוּבנצענ
 רענעמדנַאש ךיוא ןּוא** .םיוּב ןקיטפַאהגײװצ רעדעװטעי
 - *מּוא עלַא יװ ױזַא ןָאטעג ןּבָאה יז .דנַאל ןיא ןעוועג ןענײז
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 ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןטיײקידרעװ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ

 זיא םֶעבַחר ךלמ ןּופ רָאי ןטפניפ ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*
 .םִיַלָשּורי ףיוא ןעמּוקעגפורַא םִיַרְצִמ ןּופ ךלמ רעד קֵשיִש
 יד ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ תורצֹוא יד ןעמונענוצ טָאה רע ןּוא=
 טָאה רע ןּוא .ןעמונעגּוצ רע טָאה ץלַא ;זיוה סכלמ ןּופ תורצֹוא
 .טכַאמעג טָאה המלש סָאװ ןדליש ענרעדלינ עלַא ןעמּונענּוצ
 ענרעּפּוק יז טָאטשנָא טכַאמעג טָאה םָעבַחר ךלמ רעד ןּואי
 טַײלטּפױה יד ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעגעג יז טָאה ןּוא ,ןדליש
 סכלמ ןּופ גנַאגניַא םעד טיהעג ןּבָאה סָאװ סרעפיול יד ןּופ
 ןעמּוק טגעלפ ךלמ רעד רָאנ ןעוו ,ןעװעג זיא סע ןּוא** .זיוה
 ךָאנרעד ;ןגָארטסױרַא יז סרעפיול יד ןגעלפ ,זיוה סטָאג ןיא
 .סרעפיול יד ןּופ רעמַאק רעד ןיא ןרעקמּוא יז יז ןגעלפ

 סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמֶעבַחר ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 -טייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע
 ויא המחלמ ַא ןּוא" .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג
 .געט עלַא ןעמֶעבִרָי ןשיווצ ןּוא ןעמֶעבַחר ןשיװצ ןעװעג

 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה םֶעבַחר ןּוא!י
 .טָאטש-סדוד ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא
 ןּוא .תינֹומַע יד הָמֵעַנ ןעוװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא

 לע. ייד

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג ֹויא םִיִבַא ןּוז ןייז

 ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבְרִי ךלמ ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיא ןּואי ןה
 רע טָאה רָאי ירד .הדּוהְי רעּביא ךלמ ןרָאװעג םִיְבַא זיא

 זיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג
 זיא רע ןּוא* .ןעמֹולָשיבַא ןּופ רעטכָאט יד הָכֵעַמ ןעװעג
 ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,רעטָאפ ןייז ןּופ דניז עלַא ןיא ןעגנַאגעג
 טָאג ןייז הוהי טימ ץנַאג ןעוװעג טינ זיא ץרַאה ןייז ןּוא ,םיא רַאפ
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 סדוד ןּופ רעּבָא* .ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ ץרַאה סָאד יװ יװַא
 ,םִיַלָשּורי ןיא טכיל ַא ןעקנָאשעג טָאג ןייז הוהי םיא טָאה ןגעוו
 .םִיַלָשּורי ןטלַאהּוצפיוא ןּוא ,םיא ךָאנ ןּז ןייז ןלעטשוצפיוא
 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה דוד לײװ'
 טָאה רע סָאװ ץלַא ןּופ טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה ןּוא ,טָאנ ןּופ
 הׂשעמ רעד ןיא ץּוחַא ,ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא ,ןלױפַאּב םיא
 .יּתִח םעד הָיַרּוא טימ

 ןשיװצ ןּוא ןעמֶעבַחר ןשיװצ ןעװעג זיא המחלמ ַא ןּואי
 .ןּבעל ןייז ןּופ געט עלַא ןעמֶעבֶרִי

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמיבַא ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 "טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 ןעוועג זיא המחלמ ַא ןּוא .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג
 .ןעמָעבָרִי ןשיווצ ןּוא ןעמָיִבַא ןשיװצ

 עמ ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניײלעג ךיז טָאה םִיִבַא ןּואי
 זיא ָאסָא ןּוז ןייז ןּוא .טָאטשי-סדוד ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג

 ןופ ךלמ םעד םֶעבָרִי ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא ןוא"
 ןּוא ןייא ןּואי" .הדּוהי רעּביא ךלמ ןרָאװעג ָאסָא זיא ,לארׂשי
 ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי קיצרעפ
 .ןעמֹולָשיבַא ןּופ רעטכָאט יד הָכֵעַמ ןעװעג זיא רעטומ ןייז ןּופ

 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה ָאסָא ןּואי
 טפַאשענּפָא טָאה רע ןּואי* .דוד רעטָאפ ןייז יװ ױזַא ,טָאג ןּופ
 רעטענּפָא עלַא ןָאטענּפָא טָאה ןּוא ,רענעמדנַאש יד דנַאל ןּופ
 רעטּומ ןייז ךיוא ןּואי* .טכַאמעג ןּבָאה ןרעטלע ענייז סָאװ
 טָאה יז לײװ ,עטנרַאה ַא ןייז ןּופ ןָאטעגּפָא רע טָאה ןהָכָעַמ
 יּפָא טָאה ָאסָא ןּוא .הָרֵׂשֲא רעד ּוצ שינעעורַאפ ַא טכַאמענ
 .ןֹורדק ךייט םייּב טנערּברַאפ ןּוא ,שינעעזרַאפ ריא טקַאהעג
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 ץרַאה סָאד רעּבָא ;ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טינ ןענייז תומָּב יד רָאנ+
 .געט ענייז עלַא טָאג טימ ץנַאג ןעוועג זיא ןָאסָא ןּופ

 - ןייז ןּופ ןכַאז עטקילײהעג יד טכַארּבעג טָאה רע ןּוא;*
 ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ,ןכַאז עטקיליײהעג ענעגייא ענייז ןּוא ,רעטָאּפ
 .םילּכ ןּוא ,דלָאג ןּוא ,רעּב ליז

 ָאשֶעַּב ןשיווצ ןּוא ןָאסָא ןשיװצ ןעװעג זיא המחלמ ַא ןּואי
 ךלמ רעד ָאׁשֶצַּב ןּואי .געט ערעייז עלַא לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 טױּבַאּב טָאה ןּוא ,הדּוהי ףיוא ןעגנַאגענפױרַא זיא לארׂשי ןּופ
 ייּב רעײגנײרַא ןַא ןּוא רעײגסױרַא ןַא ןזָאלרעד ּוצ טינ ידּכ ,הָמָר
 .הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ָאסָא

 זיא סָאװ דלָאג ןּוא רעּבליז עצנַאנ סָאד ןעמונעג ָאסָא טָאה'*
 סכלמ ןּופ תורצֹוא יד ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ תורצֹוא יד ןיא ןּבילּבעג
 ןּוא ;טכענק ענייז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג יז טָאה ןּוא ,זיוה
 ןֹומַרבַט ןּופ ןּוז םעד דֵדַהְדִּב ּוצ טקישעג יז טָאה ָאסָא ךלמ רעד
 ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,םָרַא ןּופ ךלמ םעד ,ןענֹויזָח ןּופ ןּוז םעד
 ,ריד ןשיווצ ןּוא רימ ןשיווצ זיא דנוּב ַא** :ןגָאז וצ ױזַא ,קָׂשָמַד
 ריד ךיא קיש טָא ;רעטָאפ ןייד ןשיװצ ןּוא רעטָאפ ןיימ ןשיװצ
 ָאשֶעַּב טימ דנּוּב ןייד רעטשרַאפ ,ייג ;דלָאג ןּוא רעּבליז הנּתמ ַא
 .רימ ןּופ ןעיצּפָא לָאז רע ידּכ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד

 טָאה רע ןּוא ,ָאסָא ךלמ םּוצ טרעהעגּוצ דֵדַהְרִּב טָאה"
 טָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ טעטש יד ףיוא רעריפ-ליח ענייז טקישעג
 ,תֹורנִּכ ץנַאג ןּוא ,הָכֲעַמ-תיֵּב-לַבֶא ןּוא ,ןֶד ןּוא ,ןֹויִע ןגָאלשעג

 .ילּתפנ דנַאל ןצנַאג םעד טימ
 טָאה ױזַא ,טרעהרעד טָאה ָאׁשֶעַּב יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי = -
 .הָצרִּת ןיא ןסעועג זיא ןּוא ,הָמָר ןעױּבמּורַא טרעהעגפיוא רע
 םענייק ,הדּוהי ץנַאג ןפורענפיונוצ טָאה ָאסָא ךלמ רעד ןּוא*
 ןופ רענייטש יד ןגָארטענקעװַא ןּבָאה יז ןּוא ,טוָאלעגסױא טינ
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 רעד ןּוא ;טיוּבעג טָאה ָאשֶעַּב סָאװ טימ ,ןצלָאה עריא ןּוא הָמָר
 .הָּפצִמ ןּוא ,ןימינּביעַבְג טױּבַאּב יז טימ טָאה ָאסָא ךלמ

 -הרובג עצנַאג ןייז ןּוא ,ןַאסָא ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 רע סָאװ טעטש יד ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,טפַאש
 -טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,טיוּבעג טָאה
 ןופ טייצ רעד ּוצ רָאנ .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג
 .סיפ יד ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא רעטלע ןייז

 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה ָאסָא ןּואי
 / רעטָאפ ןייז ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא
 ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא טְפָׁשֹוהי ןּוז ןייז ןּוא .טָאטש סדוד
 = יי טַהָא

 רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא ןעמֶעבֶרִי ןּופ ןּוז רעד בֶדָנ ןּוא=
 - רע ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטײװצ ןיא לארׂשי
 ןָאטעג טָאה רע ןּוא* .רָאי ײװצ לארׂשי רעּביא טניניקעג טָאה
 םעד ןיא ןעגנַאנעג זיא ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ
 טכַאמעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןיא ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּופ געוו
 .לארׂשי ןקידניז

 - ,רָכָׂשֹׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ ,ןהָיְחַא ןּופ ןּוז רעד ָאׁשֶעַּב ןּואי
 ןגָאלשעג םיא טָאה ָאשֶעַּב ןּוא ,םיא ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג טָאה
 ץנַאג ןּוא בֶדֶנ ןעװ ,םיּתשִלּפ יד ּוצ טרעהעג סָאװ ןֹותּבִנ ןיא
 םיא טָאה ָאׁשֶעַּב ןּוא= .ןֹותֹּבִנ ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה לארׂשי
 זיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטירד ןיא טייטעג
 זיא רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג
 ןּופ וױה עצנַאנ סָאד ןגָאלשרעד רע טָאה ,ךלמ ןרָאװעג
 םעטָא ןקידעּבעל ןייק ןוָאלעגרעּביא טינ טָאה רע ;ןעמֶעבָרִי
 טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,טגיליטרַאפ םיא טָאה רע זיּב ,ןעמָעבֶרָי ןּופ
 ןּופ ןהָיִחַא טכענק ןייז ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ
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 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ ןעמֶעבֶרִי ןּופ דניז יד רַאפ*י ;ֹוליִׁש
 -רעד ןייז ןגעוו ןּופ ;לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ןּוא
 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי טנרעצרעד טָאה רע סָאװ גנונערעצ

 רע סָאװ ץלַא ןּוא .,ןבֶדָנ ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואיי
 "טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 ָאשֶעַּב ןשיווצ ןּוא ןָאסָא ןשיוװצ ןעװעג זיא המחלמ ַא ןּואי
 .געט ערעייז עלַא לארׂשי ןּופ ךלמ םעד

 ָאשֶעַּב זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטירד ןיא*
 ,הָצֹרֵּת ןיא לארׂשי ץנַאג רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןהָיְחַא ןּופ ןּוז רעד !

 טָאה רע ןּוא* .רָאי קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןטניניקעג טָאה ןּואו
 ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג
 טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןיא ןּוא ,ןעמֶעבִרִי ןּופ געװ םעד ןיא
 .לֵארׂשי ןקידניז טכַאמעג
 ןּופ ןּוז םעד אּוהָי ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי זה

 -פיוא ךיד ּבָאה ךיא לוי ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןָאשֶעַּב ףיוא ,ןיִנָנַח
 טשריפ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד ּבָאה ןּוא ,ּבױטש ןּופ ןּביוהעג !

 געוו םעד ןיא ןעגנַאגעג טסיּב ּוד ןּוא ,לארׂשי קלָאפ ןיימ רעּביא
 ,לארׂשי קלָאפ ןיימ ןקידניז טכַאמעג טסָאה ןּוא ,ןעמָעבֶרֶי ןּופ
 סיוא ךיא םַאר טָאי-דניז ערעייז טימ ןענערעצרעד ּוצ ךימ
 זיוה סָאד יװ ױזַא זיוה ןייד ןכַאמ לעװ ןּוא ,זיוה ןייז ןּוא ןָאשֶעַּב
 ןָאשֶעַּב ןּופ טּברַאטש סָאװ םעד* .ןטָבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבֶרִי ןּופ
 ןופ טּברַאטש סָאװ םעד ןּוא ,ןסעפיוא טניה יד ןלעװ ,טָאטש ןיא
 .ןסעפיוא למיה ןּופ ןעלגיופ יד ןלעװ ,דלעפ ןיא םיא

 טָאה רע סָאװ ןּוא ,ןָאשֶעַּב ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,טפַאשהרּובג ןייז ןּוא ,ןָאטעג |

 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ
 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טַאה ַאשֹעַּב ןּוא
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 ןרָאװעג זיא הָלָא ןּוז ןייז ןּוא .הָצרִּת ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ

 םעד אּוהְי ךרוד ןעוװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא ךיוא ןּואי
 רַאפ יא ,זיוה ןייז ףיוא ןּוא ןָאשְעַּב ףיוא ,איבנ םעד ,ןינְנַח ןּופ ןּוז
 ּוצ םיא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןזייּב םעלַא
 יװ יװַא ןייז ּוצ ,טנעה ענייז ןּופ םיׂשעמ יד טימ ןענערעצרעד
 .ןגָאלשרעד םיא טָאה רע סָאװרַאּפ יא ,ןעמָעבֶרי ןּופ זיוה סָאד

 ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא סקעז ןיא;
 רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןָאשְעַּב ןּופ ןּוז רעד הָלֵא זיא ,הדּוהי
 .רָאי יײװצ !טגיניקעג טָאה ןּואו ,הָצרִּת ןיא לארׂשי

 ןּופ טפלעה ַא רעּביא ןַאמטּפיױה ַא ,ירמז טכענק ןייז ןּואי
 זיא רע תעּב ,םיא ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג טָאה ,ןגעװטייר יד
 ןָאצרַא ןּופ זיוה ןיא קידנעקנירט רוּכיש ךיז ,הָצרִּת ןיא ןעוועג
 ןּוא ,ןעמּוקעג זיא ירמַז ןּואיי .הָצרִּת ןיא ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ
 ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןיא ,טייטעג םיא ןּוא ןגָאלשעג םיא טָאה
 ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי
 .טרָא ןייז

 טָאה רע זַא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 עצנַאג סָאד ןגָאלשרעד רע טָאה ,ןָארט ןייז ףיוא טצעזעג ךיז
 -סנַאמ ַא ןזָאלעגרעּביא טינ םיא טָאה רע ;ןָאשֶעַּב ןּופ זיוה
 ןּוא= .טניירפ עטּוג ענייז ןּוא ענעגייא ענייז לָאמּוצ ,"ןױשרַאּפ
 יװ ױזַא ,ןָאשֶעַּב ןּופ זיוה עצנַאג סָאד טניליטרַאפ טָאה ירמז
 ךרּוד ןָאשֶעַּב ןגעװ טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד
 ןּופ דניז יד ןּוא ,ןָאשְעַּב ןּופ דניז עלַא רַאפ* ,איבנ םעד אּוהְי
 ןּבָאה יז סָאװ ןּוא ,טקידניזעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ןהָלֵא ןּוז ןייז
 ןּופ טָאג םעד הוהי ןענערעצרעד ּוצ ,לארׂשי ןקידניז טכַאמעג
 .ןצעג עקיטשינ ערעייז טימ לארׂשי

 .ריִקְּב ןיִּתְׂשַמ :טסקעט ץיא א
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 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןהָלֵא ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא* = |
 -טייצ יד ןופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה

 .לאדׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג |

 ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןיא'* |
 סָאד תעּב ,הָצרִּת ןיא געט ןּביז טגיניקעג ירמִז טָאה ,הדּוהי |

 יד ּוצ טרעהעג סָאװ ןֹותֹּבִנ ףיוא טרעגַאלעג טָאה קלָאּפ
 טָאה ,טרעגַאלעג טָאה סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא" .םיּתשִלּפ
 טָאה רע ןּוא ,טנוּב ַא טכַאמעג טָאה ירמְז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טרעהעג
 טכַאמעג ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןּוא ;ךלמ םעד ןגָאלשרעד ךיוא
 םענעי ןיא ,לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ רעריפ-ליח םעד ירמָע
 ןענייז םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןּוא ירמֶע ןּואיי .רענַאל ןיא גָאט |

 .הָצרִּת ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה ןּוא ,ןֹותֹּבִג ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא
 זיא טָאטש יד זַא ןעזעג טָאה ירמִז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי*

 סכלמ ןופ ץַאלַאּפ ןיא ןעננַאגעגנירַא רע זיא יױזַא ,ןעגנּוװצַאּב
 ,רעייפ ןיא זיוה סכלמ םעד ךיז רעּביא ןדנּוצעגנָא טָאה ןּוא ,זיוה |

 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ענייז רעּביא"* ;ןּברָאטשעג זיא ןּוא
 םעד ןיא ןייג ּוצ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט ּוצ -

 ּוצ ןעננַאנַאּב זיא רע סָאװ דניז ןייז רַאפ ןּוא ,ןעמָעבְרָי ןּופ געו |
 .לארׂשי ןקידניז ןכַאמ

 סָאװ טנווּב ןייז ןּוא ,ןירמז ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא"
 יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,טעװעטנוּבעג טָאה רע
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ

 ןיא טלײטעצ לארׂשי קלָאפ סָאד ךיז טָאה לָאמסנעד*י
 ןּוז םעד ינבִּת רעטניה ןעװעג זיא קלָאפ ןּופ טפלעה :טפלעה
 .ןירמֶע רעטניה טפלעה ןּוא ,ךלמ רַאפ ןכַאמ ּוצ םיא ,ןתַניִג ןּופ
 טקרַאטשעגרעּביא טָאה ןירמֶע רעטניה סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא*י
 ינבִּת ןּוא .ןתַניג ןּופ ןּוז םעד ינבִּת רעטניה סָאװ קלָאפ סָאד
 .ךלמ ןּבילּבעג זיא ירמָע ןּוא ,ןעמוקעגמּוא זיא
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 ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטסקיסיירד ןּוא ןייא ןיא*
 טָאה ןּואו ,לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג ירמֶע זיא הדּוהי
 .רָאי סקעז טגיניקעג רע טָאה הָצרְּת ןיא ;רָאי ףלעווצ ןטגיניקעג
 רַאפ ןרֶמָש ןּופ ןֹורמֹוׁש גרַאּב םעד טפיוקעגּפָא טָאה רע ןּוא*
 ןוא ,גרַאּב םעד טױּבַאּב טָאה ןּוא ,רעּבליז רענטנעצ ייווצ
 ףיוא ,טיוּבעג טָאה רע סָאװ טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג
 .ןֹורמֹוׁש ,גרַאּב םעד ןּופ רַאה םעד ,רֶמָש ןּופ ןעמָאנ םעד

 ןּופ ןגױא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה ירמָע ןּואי
  .םיא רַאפ סָאװ עלַא יװ רעגרע טריפעג ךיז טָאה רע ןּוא ,טָאג
 ןּופ ןּוז םעד םָעבְרָי ןּופ געו םעדלַא ןיא ןעגנַאנעג זיא רע ןּואי
 ,לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןיא ןּוא ,ןטְבנ
 ערעיײז טימ לארׂשי ןּופ טָאנ םעד הוהי ןענערעצרעד ּוצ
 .ןצעג עקיטשינ

 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ו ןירמֶע ןּופ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואיי
 ןיוש זיא סָאד ,ןָאטענפיױא טָאה רע סָאװ טפַאשהרּובג ןייז ןּוא
 ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב
 .לארׂשי

 - זיא ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניײלעג ךיז טָאה ירמֶע ןּואי
 ןרָאװעג זיא בָאְחַא ןּוז ןייז ןּוא ,ןֹורמֹוש ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ

 רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא ןירמָע ןּופ ןּוז רעד בָאְחַא ןּוא*
 ןּופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטקיסיירד ןּוא טכַא ןיא לארׂשי
 רעּביא טגיניקעג טָאה ןיִרמֶע ןּופ ןּוז רעד בָאְחַא ןּוא .הדּוהְי
 .רָאי קיצנַאװצ ןּוא ייווצ ןֹורמֹוש ןיא לארׂשי

 זיא סָאװ ןָאטעג טָאה ןירמֶע ןּופ ןּוז רעד בָאְחַא ןּוא"
 .םיא רַאפ סָאװ עלַא ןּופ רעמ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש
 ,ןטָבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבְרִי ןּופ דניז יד ןיא ןייג ןייז קיצניװ ןּואי
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 ןופ רעטכָאט יד לבָזיא ּביײװ .ַא רַאפ ןעמונעג ךָאנ רע טָאּה
 טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,םינֹודיצ יד ןּופ ךלמ םעד לַעַּבִתֶא
 -פיוא טָאה רע ןּוא* .םיא ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא ,לַעַּב טנידעג
 טָאה רע סָאװ לַעַּב ןּופ זיוה םעד ןיא ,לֵעַּב ּוצ חּבזמ ַא טלעטשעג
 ןּוא ;הָרֵׂשַא יד טכַאמעג טָאה בָאְחַא ןּוא= .ןֹורמֹוש ןיא טיוּבעג
 ןּופ טָאג םעד הוהי ןענערעצרעד ּוצ רעמ ןָאטעג טָאה בָאחַא
 רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ לארׂשי ןּופ םיכלמ עלַא יװ ,לארׂשי
 | .םיא

 .ֹוחירי טױּבענּפָא לֵאדתיֵּב ןּופ לָאיח טָאה געט ענייז ןיא-*
 ריא טגײלעג רע טָאה רוָכּב ןייז םֶריבַא ךּופ ןּבעל םעדו טימ
 טלעטשעגנײרַא רע טָאה ןטסגניא ןייז בּוגֹׂש טימ ןּוא ,טסעפטנורג
 טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,ןריט עריא
 .יּונ ןּופ ןּוז םעד ַעּוׁשֹוהי ךרּוד

 ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ יד ןּופ ,יּבשִּת רעד ּוהָיַלַא ןּואי זי
 רעד הוהי טּבעל סע יװ יױזַא :ןבָאחַא ּוצ טגָאזעג טָאה ,דָעֹלִג

 עקיזָאדיד ןיא ּבױא ,םיא רַאפ ייטש ךיא סָאװ לארׂשי ןּופ טָאג
 !טרָאװ ןיימ טול ןדייס ,ןגער ןּוא יוט ןייז טעװ ןרָאי

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיא ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּואי
 ךיז ןּוא ,חרומ ןייק ןרעקרַאפ ךיז טסלָאז ןּוא ,ןענַאד ןּופ ייני
 טעװ סע ןּוא* .ןדֹרי ןרַאפ סָאװ תירּכ ךַאּב םעד ייּב ןטלַאהַאּב
 ךיא ּבָאה ןּבָאר יד ןּוא ,ןעקנירט ּוטסעװ ךַאּב םעד ןּופ :ןייז
 .ןזייּפש ּוצ ןטרָאד ךיד ןלױפַאּב

 ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג רע זיא?
 תירּכ ךַאּב םייּב טצעזעג ךיז טָאה ןּוא קעװַא זיא רע ןּוא ;טָאג
 טיורּב ןעגנערּב םיא ןגעלפ ןּבָאר יד ןּואי .ןדרַי ןרַאפ סָאװ
 ןּוא ;טנװָא ןיא שיילפ ןּוא טיורּב ןּוא ,ירפ רעד ןיא שיילפ ןּוא

 .ןעקנירט רע טנעלפ ךַאּב ןּופ !
 .28 ,ןַעיׁשֹוהי עז *
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 ' ךַאּב רעד זיא ,געט ןּופ ףיולרַאפ ַא ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי
 . ןיא ןגער ןייק ןעוװעג טינ זיא סע לײװ ,ןרָאװעג טנקירטעגסיוא
 / ;ןגָאז ּוצ יױװַא ,םיא ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא* .דנַאל
 . טסלָאז ןּוא ,ןֹודיצ ּוצ טרעהעג סָאװ תַפֹרָצ ןייק יג ,ףיוא ייטשי*
 . הנמלַא ןַא יורפ ַא ןלױּפַאּב ןטרָאד ּבָאה ךיא ,עז ;ןציז ןטרָאד
 | .ןוייּפש ּוצ ךיד

 . ןּוא .תַפרֶצ ןייק ןעגנַאגעג זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא רע זיא"'
 , ןַא יורפ ַא טשרע ,טָאטש ןּופ גנַאגנייַא ןיא ןעמּוקעג זיא רע יװ
 , ןּוא ריא ּוצ ןפורעג רע טָאה .ץלָאה ןטרָאד טּבילק הנמלַא
 .ַא ןיא רעסַאװ לסיּב ַא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גנערּב :טגָאזעג טָאה
 . ,ןעגנערּב ןעגנַאגעג זיא יז יװ ןּואי .ןעקנירט לָאז ךיא ידּכ ,ילּכ
 . טעּב ךיא ,רימ גנערּב :טגָאזעג ןּוא ןפּורעגכָאנ .ריא רע טָאה יװַא
 , יױזַא :טגָאזעג יז טָאה'* .טנַאה ןייד ןיא טיורּב לקיטש ַא ,ךיד
 . ןיולּב רָאנ ,ןכּוק ַא ּבָאה ךיא ּביוא ,טָאנ ןייד הוהי טּבעל סע יװ
 טָא ןּוא !גּורק ןיא לייא לסיּב ַא ןּוא ,ּפָאט ןיא לעמ לּופטנַאה ַא
 . לעװ ןּוא ןייג לעװ ךיא ןּוא ,ךַאלצלעה רָאּפ ַא ףיונּוצ ךיא ּביילק
  ;ןסעפיוא סע ןלעװ רימ ןּוא ,ןּוז ןיימ ןּוא רימ רַאפ ןכַאמ סע
 | .ןּברַאטש רימ ןלעװ ךָאנרעד

 ,ייֵג ;ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאזעג ריא ּוצ ּוהָיִלַא טָאה'*
  ןכּוק םעניילק ַא ןּופרעד רימ ךַאמ רָאנ ,טרָאװ ןייד יװ ױזַא ּוט
  ןּוז ןייד רַאפ ןּוא ריד רַאפ ןּוא ;סױרַא רימ גנערּב ןּוא ,טשרעּוצ
 ! רעד הוהי טנָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ=* .טצעלּוצ ןכַאמ ּוטסעװ
 / רעד ןּוא ,ןייגסיוא טינ טעװ לעמ ּפָאט רעד :לארׂשי ןּופ טָאג
 טָאג סָאװ גָאט םעד זיּב ,ןרעװ טרענימעג טינ טעװ לייא גּורק
 | .דרע רעד ןּופ טכיועג ןפיוא ןגער טינ

 , ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג יז זיאי*
 | ןסע ּוצ טַאהעג ןּבָאה טניזעגזיוה ריא ןּוא רע ןּוא יז ןּוא ,ןּוהָילֶא
 / רעד ןּוא ,ןעגנַאגעגסױא טינ זיא לעמ ּפָאט רעדי* .געט ליפ
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 ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,ןרָאװעג טרענימעג טינ זיא לייא גורק
 .ןּוהָיִלֵא ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג

 קנַארק זיא ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ,זיוה ןּופ עטסָאּבעלַאּב רעד ,יורפ רעד ןּופ ןּוז רעד ןרָאװעג
 זיא םיא ןיא ויּב ,קרַאטש רעייז ןעװעג זיא טפַאשקנַארק ןייז ןּוא
 סָאװ :ןּוהָיַלֶא ּוצ טנָאזעג יז טָאהי* .ןּבילּבעג טינ םעטָא ןַא רעמ
 וצ רימ ּוצ ןעמוקעג ּוטסיּב ?ןַאמ רעכַאלטעג ּוד ,רימ ּוצ ּוטסָאה
 ?ןּוז ןיימ ןטייט ּוצ ןּוא ,דניז עניימ ןענָאמרעד

 טָאה רע ןּוא .ןּוז ןייד רימ ּביג :טגָאזעג ריא ּוצ רע טָאה;*
 ןיא ןגָארטעגפױרַא םיא טָאה ןּוא ,םעווּב ריא ןּופ ןעמּונעג םיא
 טָאה ןּוא ,טניֹוװעג ןטרָאד טָאה רע סָאװ ּבּוטשרעּבױא רעד
 וצ ןפורעג טָאה רע ןּוא" .טעּב ןייז ףיוא טגײלעגקעװַא םיא
 סָאװ הנמלַא רעד ךיוא יצ ,טָאנ ןיימ הוהי :טנָאזעג טָאה ןּוא טָאג
 ריא ןטייט ּוצ ,ןָאטעג זייּב ּוטסָאה ,ריא ייּב ףיוא ךיז טלַאה ךיא
 | ?ןּוז

 ,לָאמ יירד דניק םעד רעּביא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןואיי
 ,לָאז ,טָאג ןיימ הוהי :טגָאזעג טָאה ןּוא טָאג ּוצ ןפּורעג טָאה ןּוא
 ןיא ןרעקמּוא ךיז דניק ןקיזָאדמעד ןּופ לעז יד ,ךיד טעּב ךיא
 | .םיא

 יִד ןּוא ,ןּוהָיַלַא ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ טָאה טָאג ןּואי
 טָאה רע ןּוא ,םיא ןיא טרעקעגמּוא ךיז טָאה דניק םעד ןּופ לעז

 טָאה ןּוא ,דניק סָאד ןעמּונעג טָאה ּוהָילַא ןּוא= .טּבעלעגפיוא -
 סע טָאה ןּוא ,זיוה ןיא ּבּוטשרעּבױא רעד ןּופ ןגָארטענּפָארַא סע
 ןּוז ןייד ,עז :טגָאזעג טָאה ּוהָילַא ןּוא ;רעטּומ ןייז ּוצ ןּבעגעג
 סיײװ טָא דנּוצַא :ןּוהָיַלַא ּוצ טגָאזעג יורפ יד טָאה= .טּבעל
 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא ,ןַאמ רעכַאלטעג ַא טסיּב ּוד זַא ךיא
 .תמא זיא ליומ ןייד ןיא
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 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא ,געט ליפ ךָאנ ןעוװעג זיא סע ןּואי ןדֹי
 זײװ יג :ןגָאז ּוצ ױזַא--רָאי ןטירד ןפיוא-ןּוהָיַלַא ּוצ ןעװעג

 רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ןגער ןּבעג לעװ ךיא ןּוא ,ןבָאחַא רַאפ ךיז
 .דרע

 .ןבָאחַא רַאפ ןזייוװ ךיז ןעגנַאנעג ּוהָיִלַא זיא?
 ןּוא* .ןֹורמֹוש ןיא קרַאטש ןעװעג זיא רעגנוה רעד ןּוא

 ןוא-ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ ןּוהָידַבֹוע ןפּורעג טָאה בָאְחַא
 זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא* ;הוהי טכרָאפעג רעייז טָאה ּוהָידַבֹוע
 ּוהָידַבֹוע טָאה ,הוהי ןּופ םיאיבנ יד ןטינשרַאפ טָאה לבָויא
 קיצפופ ּוצ ןטלַאהַאּב יז טָאה ןּוא ,םיאיבנ טרעדנּוה ןעמונעג
 טימ ןּוא טיורּב טימ ןטלַאהעגסיוא יז טָאה ןּוא ,לײה ַא ןיא ןַאמ
 דנַאל ןכרוד יג :ןּוהָידַבֹוע ּוצ טנָאזעג טָאה בָאְחַא ןּוא*--רעסַאװ
 רימ ןלעװ רשפא ;ןכייט עלַא ייּב ןּוא רעסַאװ ןלַאװק עלַא ייּב
 דרעפ יד ןּבעל םייּב ןטלַאהרעד ןלעװ רימ ןּוא ,זָארג ןעניפעג
 .תומהּב יד ןרעװנָא טינ ןלָאז רימ זַא ,ןעלזייאליומ יד ןּוא

 ךרּוד ןייגוצכרּוד ידּכ ,דנַאל סָאד טלייטעצ ךיז יז ןּבָאה'
 זיא ּוהָידַבֹוע ןּוא ,געװ ןייא ןיא ןײלַא ןעגנַאגעג זיא בָאְחַא :םעד
 .געוו רעדנַא ןַא ןיא ןײלַא ןעננַאגעג

 טמוק ּוהָיַלֲא טשרע ,געװ ןיא ןעװעג זיא ּוהָידַבֹוע יװ ןּואי
 ןלַאפעג זיא רע ןּוא ,טנעקרעד םיא רע טָאה .ןגעקטנַא םיא
 ?ּוהָיַלֲא רַאה ןיימ ,סָאד ּוד טסיּב :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םינּפ ןייז ףיוא
 .ּוהָיַלֲא זיא ןָא :רַאה ןייד גָאז יג ;ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה;
 ןּבעג טסליוו ּוד זַא ,טקידניזעג ךיא ּבָאה סָאװ :טגָאזעג רע טָאהי
 טּבעל סע יװ יװַאי* ?ןטייט ּוצ ךימ ,טנַאה סבָאְחַא ןיא טכענק ןייד
 ,ךיירגיניק ַא רעדָא קלָאפ ַא ָאד זיא סע ּבוא ,טָאג ןייד הוהי
 ןּבָאה יז זַא ןּוא !ןכּוז ךיד ןיהַא טקישעג טינ טָאה רַאה ןיימ סָאװ
 סָאד ןּוא קלָאפ סָאד ןרעווש טכַאמעג רע טָאה ,ָאטינ :טגָאזעג
 :ןטסגָאז דנּוצַא ןּוא;* .ןענופעג טינ ךיד טָאה עמ זַא ,ךיירגיניק
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 ךיא יװ ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ּוהָיְלַא זיא ןָא :רַאה ןייד גָאז יג
 ךיד טָאג ןּופ טסיײג רעד טעװ ױזַא ,ריד ןּופ ןײגקעװַא לעװ
 ןגָאזנָא ןעמוק לעװ ךיא זַא ןּוא ,ןיהּוװ טינ סייו ךיא ,ןגָארטרַאפ
 ;ןעגרה ךימ רע טעװ ,ןעניפעג טינ ךיד טעװ רע ןּוא ,ןבָאחַא
 -רעד טינ זיא= .ןָא טננּוי ןיימ ןּופ הוהי טכרָאפ טכענק ןייד ןּוא
 לבויא ןעװ ,ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ רַאה ןיימ ּוצ ןרָאװעג טליײצ
 ןטלַאהַאּב ּבָאה ךיא יו ,הוהי ןּופ םיאיבנ יד טעגרהעגסיוא טָאה
 ןּוא ,לײה ַא ןיא ןַאמ קיצפופ ּוצ םיאיבנ יד ןּופ ןַאמ טרעדנוה !

 דנּוצַא ןּואי* ?רעסַאװ טימ ןּוא טיורּב טימ ןטלַאהעגסױא יז ּבָאה
 .ןעגרה ךימ טעװ רע ןּוא ;ּוהָיְלֲא זיִא ןָא :רַאה ןייד גָאז יג :וטסנָאז

 תֹואָבצ ןּופ טָאג טּבעל סע יװ יװַא :טנָאזעג ּוהָיִלֲא טָאה'*
 !םיא רַאפ ןוייוו ךיז ךיא לעװ טנייה זַא ,םיא רַאפ יײטש ךיא סָאװ

 םיא טָאה ןּוא ,ןבָאחַא ןגעקטנַא ןעגנַאגעג ּוהָידבֹוע זיא:*
 ןואי* .ןּוהָיְלֵא ןגעקטנַא ןעגנַאגעג זיא בָאְחַא ןּוא ;טליײצרעד
 בָאְחַא טָאה יװזַא ,ןּוהָיַלֲא ןעזרעד טָאה בָאְחַא יװ ,ןעוװעג זיא סע
 ?לארׂשי ןּופ רעקילגמּוארַאּפ ,סָאד ּוד טסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ
 רָאנ ,לארׂשי טקילגמּוארַאפ ּבָאה ךיא טינ :טגָאזעג רע טָאה'*
 יד ןוָאלרַאפ טָאה ריא סָאװ טימ ,זיוה סרעטָאפ ןייד ןּוא ּוד
 ןוא* .רעטעגילַעַּב יד ךָאנ ןעגנַאנעג טסיּב ןּוא ,הוהִי ןּופ טָאּבעג
 ,לֶמֹרַּכ גרַאּב ןפיוא לארׂשי ץנַאנ רימ ּוצ ןייַא למַאז קיש ,דנּוצַא
 ריפ יד ןּוא ,לַעַּב ןּופ םיאיבנ קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ריפ יד ןּוא
 ןּופ שיט םייּב ןסע סָאװ ,הָרֵׁשֲא רעד ןּופ םיאיבנ טרעדנּוה
 | .ןעלבויא

 ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןשיװצ טקישעג בָאְחַא טָאה=
 ןוא* .לָמרַּכ גרַאּב ןפיוא םיאיבנ יד טלמַאזעגנייַא טָאה ןּוא
 ויּב :טגָאזעג טָאה ןּוא ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ טנענעג טָאה ּוהָיִלֲא
 הוהי ּבױא ?ןגײװצ ייװצ ףיוא ןעננירּפשמוא ריא טעװ ןענַאװ
 | .םיא ךָאנ טייג ,לַעַּב ּביוא ןּוא ,םיא ךָאנ טייג ,טָאג זיא
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 .טרעפטנעעג טינ טרָאװ ַא םיא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא
 ןּבילּבעג ןיּב ןײלַא ךיא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג ּוהָיִלֲא טָאהי*

 טרעדנּוה ריפ ןענייז לַעַּב ןּופ םיאיבנ יד ןּוא ,הוהי ּוצ איבנ ַא
 ּוא ;ןסקָא ייווצ ןּבעג ודנוא ןעמ לָאז ָאט* .ןַאמ קיצּפּופ ןּוא
 -פױרַא ןּוא ןדיינשעצ םיא ןּוא ,סקָא ןייא ןּבײלקסיױא ךיז יז ןלָאז
 ןוא .ןגיילרעטנּוא טינ יז ןלָאז רעייפ ןּוא ,ץלָאה ןפיוא ןגייל
 ,ץלָאה ןפיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,סקָא רעדנַא םעד ןכַאמ לעװ ךיא
 ןפור טעװ ריא ןּוא* .ןגיילרעטנּוא טינ ךיא לעװ רעייפ ןּוא
 - ןעמָאנ םעד ּוצ ןפּור לעװ ךיא ןּוא ,טָאג רעייַא ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ
 טימ ןרעפטנע טעװ סָאװ טָאג רעד ,ןייז טעװ סע ןּוא ;הוהי ןּופ
 | .טָאג זיא רע ,רעייפ

 :טנָאזעג טָאה ןּוא קלָאפ עצנַאג סָאד ןפּורעגּפָא ךיז טָאה
 !טדערעג ליֹוװ

 ךייַא טּביילק :לַעַּב ןּופ םיאיבנ יד ּוצ טנָאזעג ּוהָיִלֲא טָאה*
 יד טייז ריא םורָאװ ,טשרעּוצ םיא טכַאמ ןּוא ,סקָא ןייא סיוא
 טלָאז רעייפ ןּוא ,טָאג רעייַא ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ טפור ןּוא ;ליפ
 .ןגיילרעטנּוא טינ ריא

 - ,ןּבעגעג יז טָאה עמ סָאװ סקָא םעד ןעמונעג יז ןּבָאה"
 ןעמָאנ םעד ּוצ ןפורעג ןּבָאה ןּוא ,טכַאמענ םיא ןּבָאה יז ןּוא
 ,לַעַּב :ןנָאז ּוצ יװַא ,גָאט ןטימ ןויּב ןגרָאמירפ ןּופ ,לַעַּב ןּופ
 ןּבָאה יז ןּוא .רעפטנע ןייק ןּוא לוק ןייק רעּבָא !זדנּוא רעפטנע
 סע ןּואי .טכַאמעג טָאה עמ סָאװ חּבומ םעד םּורַא ןעקנוהעג
 רע ןּוא ,יײז ןּופ טעּפשעג ּוהָיַלֲא טָאה ,גָאט ןטימ ןיא ןעוועג זיא
 ;טָאג ַא יא רע םורָאװ ,לוק ןכיוה ַא ףיוא טפּור :טנָאזעג טָאה
 ,טייז ַא ןָא קעװַא זיא רע רעדָא ,טדעררַאפ םּתסמ ךיז טָאה רע
 -פיוא ךיז טעװ ןּוא ,רע טפָאלש רשפא ;געװ ןיא זיא רע רעדָא
 .ןּפַאכ

 ךיז ןּבָאה ןּוא ,לוק ןכיוה ַא ףיוא ןפּורעג ןּבָאה יז ןּוא*
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 טימ ןּוא ןדרעװש טימ ,רעגייטש רעייז יװ ױזַא ,ןטינשעגנייַא
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא"*  .ייז ףיוא ןסָאגעג ךיז טָאה טּולּב זיּב ,ןזיּפש
 זיּב טגָאזעג תואיבנ יז ןּבָאה ,רעּבירַא זיא גָאט ןטימ רעד זַא
 ןוא לוק ןייק רעּבָא ,ןּברק-טנװָא םעד ףיוא טגנערּב עמ ןעוו
 .גנורעה ןייק ןּוא רעפטנע ןייק

 .רימ ּוצ טנענעג :קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג ּוהָיַלֲא טָאה"
 טכיררַאפ טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ טנענעג קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה
 ןעמונעג טָאה ּוהָיַלֵא ןּוא** .הוהי ןּופ חּבומ ןטרעטשעצ םעד
 רעדניק יד ןּופ םיטבש יד ןּופ לָאצ יד יװ ױזַא רענייטש ףלעווצ
 וצ יױַא ,םיא ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד סָאװ ,בקעי ןּופ
 טיוּבעגפיוא טָאה רע ןּוא* .ןעמָאנ ןייד ןייז לָאז לארׂשי :ןגָאז
 טָאה ןּוא ,הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ חּבומ ַא רענייטש יד ןּופ
 םּורַא דנור ,העירז הֶאְס ייווצ רַאפ יװ סיורג ,ןּבָארג ַא טכַאמענ
 ןטינשעצ ןּוא ,ץלָאה סָאד טגיילעגסיוא טָאה רע ןּוא* .חּבומ
 טָאה רע ןּוא* .ץלָאה ןפיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,סקָא םעד
 ףיוא ףױרַא טסינ ןּוא ,רעסַאװ טימ גירק ריפ ןָא טליפ :טנָאזעג
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .ץלָאה ןפיוא ןּוא רעפּפָאדנַארּב םעד
 .לָאמ טייוװצ ַא ןָאטעג סע ןּבָאה יז ןּוא ;לָאמ טיײװצ ַא סע טּוט
 ןָאטעג סע ןּבָאה יז ןּוא ;לָאמ טירד ַא סע טּוט :טגָאזעג רע טָאה
 םּורַא דנּור ןעגנַאועג זיא רעסַאװ סָאד ןּוא* .לָאמ טירד ַא
 .רעסַאװ טימ טליפעגנָא רע טָאה ןּבָארג םעד ךיוא ןּוא ;חּבומ

 ,ןּברק-טנװָא םעד ףיוא טגנערּב עמ ןעוו ןעוועג זיא סע ןּוא*
 ןופ טָאג וד הוהי :טגָאזעג טָאה ןּוא טנענעג איבנה ּוהָיִלַא טָאה
 ּוד זַא ןרעװ טסּוװַאּב טנייה לָאז ,לארׂשי ןּוא ,קחצי ,םהרבַא
 ןייד ךרּוד ןּוא ,טכענק ןייד ןיּב ךיא ןּוא ,לארׂשי ןיא טָאג טסיּב
 ,רימ רעפטנע* .ןכַאז עקיזָאדיד עלַא ןָאטעג ךיא ּבָאה טרָאװ
 ּוד זַא ןסיװ קלָאפ עקיזָאדסָאד לָאז ןּוא ,רימ רעפטנע ,הוהי
 .רעטניהַא ץרַאה רעייז ּפָא וטסרעק טסיזַא ;טָאג טסיּב הוהי

 .29 ,בל תישארּב עזא
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 טרעצרַאפ טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ רעייפ ַא ןלַאפענּפָארַא זיאיי
 יד ןּוא ,רענייטש יד ןּוא ,ץלָאה סָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד
 -סיוא סע טָאה ןּבָארג ןיא סָאװ רעסַאװ סָאד וליפַא ;דרע
 ןענייז יז ןּוא ,ןעזעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּואי .טקעלענ
 !טָאג זיא רע ,הוהי :טנָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םינּפ רעייז ףיוא ןלַאפעג
 !טָאג זיא רע ,הוהי

 ;לַעַּב ןּופ םיאיבנ יד טּפַאכ :טגָאועג יז ּוצ ּוהָילֵַא טָאה*
 .יז ןּופ ןרעוװ ןענורטנַא טינ לָאז רענייק

 ןרעדינ טכַאמעג יז טָאה ּוהָיַלֲא ןּוא ,טּפַאכעג יז יז ןּבָאה
 .ןטכָאשעג ןטרָאד יז טָאה ןּוא ,ןֹושיק ךייט םּוצ

 ןּוא סע ,ףױרַא יג :ןבָאחַא ּוצ טגָאזעג טָאה ּוהָיַלַא ןּואי
 .ןגער ךס ַא ןּופ שיורעג ַא זיא סע םורָאװ ,קנירט

 והָיִלֲא ןּוא .ןעקנירט ןּוא ןסע ןעגנַאגענפױרַא בָאְחַא זיאיי
 ןגיוּבעגנייַא ךיז טָאה ןּוא ,לֶמרַּכ ץיּפש ןפיוא ןעננַאגעגפױרַא זיא
 ןוא*  .ינק ענייז ןשיװצ םינּפ ןייז ןָאטעגנײרַא ןּוא ,דרע רעד ּוצ
 ןגעק קוק ַא ּוט ,ףױרַא טשרָאקַא יג :גנּוי ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע
 .םי

 טָאה רע ןּוא ,טקוקעג טָאה ןּוא ןעגנַאגענּפױרַא רע זיא
 | .טשינרָאג ָאטינ :טנָאזעג

 זיא סע ןּוא** .לָאמ ןּביז ,"רעדיוו יינ, :טגָאזעג רע טָאה
 ןילק ַא ,עז :טגָאזעג רע טָאה ,לָאמ ןטעּביז ןפיוא ןעװעג
 .םי ןּופ ףיוא טייג ןשטנעמ ַא ןּופ טנַאה יד יװ יװַא לדנקלָאװ
 רעדינ ןּוא ןייא ןַאּפש :ןבָאחַא ּוצ גָאז ,ףױרַא יג :טנָאזעג רע טָאה
 .ןטלַאהרַאפ טינ ךיד לָאז ןגער רעד ידּכ ,ּפָארַא

 למיה רעד זיא ןעװ סָאװ רעדייא ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,רעטיװעג ןּוא סנקלָאװ ןּופ ןרָאװעג ץרַאװש
 זיא ןּוא ,טצעזעגפיורַא ךיז טָאה בָאְחַא ןּוא .ןגער רעסיורג ַא
 .לאָעְרוִי ןייק קעװַא
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 רע ןּוא ,ןּוהָיִלֲא ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןּופ טנַאה יד ןּוא*י
 רַאפ סיורַאפ ןפָאלעג זיא ןּוא ,ןדנעל ענייז טרּוגעגנָא טָאה
 .לאָעְרוִי ןייק טסמוק ּוד ּוװ זיּב ןבָאחַא

 טָאה ּוהָיַלָא סָאװ ץלַא ןעלבָזיא טלייצרעד טָאה בָאְחַא ןּואי ןלי
 םיאיבנ עלַא טעגרהעג טָאה רע ױזַא יו גנידצלַא ןּוא ,ןָאטעג

 ױזַא ,ןּוהָיִלַא ּוצ חילש ַא טקישעג לבֶויא טָאהי .דרעוװש ןטימ
 לעװ ךיא ּביױא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט רעטעג יד ןלָאז :ןגָאז ּוצ
 ןּבעל סָאד יװ יװַא ןּבעל ןייד ןכַאמ טינ טייצ רעד ןיא ןגרָאמ
 !ייז ןּופ םענייא ןּופ

 ןענַאטשעגפיוא רע זיא יװַא ,ןעועג סָאד טָאה רע יװ ןּואי
 עַבָׁש"רַאּב ןייק ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןּבעל ןייז םּוא קעװַא זיא ןּוא
 טוָאלעגרעּביא ןטרָאד טָאה רע ןּוא ,הדּוהי ּוצ טרעהעג סָאװ
 ,סגעװ גָאט ַא רּבדמ ןיא ןעננַאנעג זיא ןײלַא רע ןּוא* .גנוי ןייז
 ,למיוּבמעועּב ַא רעטנוא טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא ןּוא
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טיוט םעד ךיז ףיוא ןטעּבעג טָאה רע ןּוא
 רעסעּב טינ ןיּב ךיא םורָאװ ,לעז ןיימ ּוצ םענ ,טָאג ,דנּוצַא !גונעג
 .ןרעטלע עניימ ןּופ

 רעטנוא ןפָאלשעגנייַא זיא ןּוא טגײלעג ךיז טָאה רע ןּואי
 וצ טנָאז ןּוא ,ןָא םיא טריר ךאלמ ַא טשרע .למיוּבמעזעּב ַא
 םיא טשרע ,טקּוקענמּוא ךיז רע טָאהי .סע ,ףיוא ייטש :םיא
 ןּוא ,רענייטש עטנערּבעגנָא ףיוא ןקַאּבעג ןכּוק ַא זיא סנּפָאקּוצ
 טָאה ןּוא ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסענעג רע טָאה .רעסַאװ ורק ַא
 .טגיילעג רעדיװ ךיז

 ןוא ,לָאמ טייװצ ַא ןעמוקעג ויֹא טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןּואי
 רעד םורָאװ ,סע ,ףיוא ייטש :טנָאזעג ןּוא ,טרירעגנָא םיא טָאה
 .ריד רַאפ טייוו ּוצ זיא געוו

 ,ןעקנורטעג ןּוא ןסענעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא רע זיאי
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 קיצרעפ ןסע ןקיוָאדמעד ןּופ חֹוּכ םעד טימ ןעגנַאגעג זיא ןּוא
 ןוא" .ברֹוח ,טָאג ןּופ גרַאּב םעד ויּב ,טכענ קיצרעפ ןּוא געט
 ןטרָאד טָאה ןּוא ,לייה רעד ןיא ןעגנַאנעגנײרַא ןטרָאד זיא רע
 רע ןּוא ,םיא ּוצ זיא טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טשרע .טקיטכענעג
 ?והָיְלֲא ָאד ּוטסּוט סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה

 :טנָאזעג רע טָאה
 ןעמּונעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ןעמעננָא
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג םעד הוהי ןגעוו ןּופ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה דנּוּב ןייד ןזָאלרַאפ לײװ
 ,טרעטשעצ ייז ןּבָאה תוחּבומ ענייד
 ;דרעווש ןטימ טעגרהעג יז ןּבָאה םיאיבנ ענייד ןּוא
 ,ןּבילּבעגרעּביא ןיּב ןײלַא ךיא ןּוא
 .ןעמענ ּוצ ןּבעל ןיימ ןכוז יז ןּוא

 ןפיוא ןלעטש ך טסלָאז ןּוא ,סױרַא יג :טגָאזעג רע טָאה'י
 .טָאג רַאפ גרַאּב

 רעקרַאטש ןּוא רעסיורג ַא ןּוא ,ייּברַאפ טייג טָאג טשרע
 ןיא טינ-טָאג רַאפ ןולעפ טכערּב ןּוא גרעּב טסיײר םערּוטש
 -דרע ןַא םערּוטש םעד ךָאנ ןּוא ;טָאנ ןעוװעג זיא םערוטש
 ןוא-* ;טָאג ןעװעג זיא שינרעטיצדרע רעד ןיא טינ-שינרעטיצ
 ןעװעג זיא רעייפ ןיא טינ-רעייפ ַא שינרעטיצדרע רעד ךָאנ
 .טייקליטש רעניד ַא ןּופ לוק ַא רעייפ םעד ךָאנ ןּוא ;טָאג
 ױזַא ,טרעהרעד סָאד טָאה ּוהָיְלא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 רע ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןיא םינּפ ןייז טלקיװעגניַא רע טָאה
 ןּופ גנַאגנייַא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,ןעננַאנעגסױרַא זיא
 .לייה רעד

 סָאװ :טנָאזעג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעמוקעג זיא לוק ַא טשרע
 ?ּוהָיְלֲא ,ָאד ּוטסּוט

 :טגָאזעג רע טָאה'*
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 ןעמּונעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ןעמעננָא
 ;תֹואָבצ ןּופ טָאג םעד הוהי ןגעו ןּופ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה דנוּב ןייד ןזָאלרַאפ לי
 ,טרעטשעצ יז ןּבָאה תוחּבומ ענייד
 ;דרעװש ןטימ טעגרהעג יז ןּבָאה םיאיבנ ענייד ןּוא
 ,ןּבילּבעגרעּביא ןיּב ןײלַא ךיא ןּוא
 .ןעמענ ּוצ ןּבעל ןיימ ןכוז יז ןּוא

 געװ ןייד ףיוא םּוא ךיז רעק :טנָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה'*
 = + = רַאפ ןלַאָזַח ןּבלַאז ןּוא ןעמּוק טסלָאז ןּוא ,קֶׂשָמַד ןּופ רּבדמ םּוצ

 ּוטסלָאז ןישמננ ןּופ ןּוז םעד אּוהְי ןּוא** .םָרַא רעּביא ךלמ ַא
 ןופ ןּוז םעד עֶׁשילָא ןּוא ,לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןּבלַאז
 ןייד ףיוא איבנ ַא רַאפ ןּבלַאז ּוטסלָאז ,הָלֹוחמילַבָא ןּופ ,ןטָפָׁש
 ןּופ ןענּורטנַא טרעװ סָאװ םעד ,ןייז טעװ סע ןּואי .טרָא
 טרעװ סָאװ םעד ןּוא ,אּוהָי ןטײט טעװ ,דרעװש סלֵאְזַח
 רעּבָא* .עָשילֶא ןטײט טעװ ,דרעװש סאּוהַי ןּופ ןענורטנַא
 סָאװ ינק עלַא-טנזיוט ןּביז לארׂשי ןיא ןוָאלרעּביא לעװ ךיא
 םיא טָאה סָאװ ליומ רעדעװטעי ןּוא ,לַעַּב ּוצ טינקעג טינ ןּבָאה
 .טשוקעג טינ

 ןפָארטעג טָאה ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא רע זיאי"
 ןענַאּפשעג ףלעווצ טימ טרעקַא רע יװ ןטָפָׁש ןּופ ןּוז םעד עֶשילָא
 ןעגנַאגעגרעּבירַא ּוהָיַלֲא זיא .ןטפלעווצ םייּב רע ןּוא ,םיא רַאפ
 טָאה* .םיא ףיוא לטנַאמ ןייז ןפרָאװעגפױרַא טָאה ןּוא ,םיא ּוצ

 ןּוא ,ןּוהָיַלַא ךָאנ ןפָאלעג זיא ןּוא ,רעדניר יד ןוָאלעגרעּביא רע -
 ןוא רעטָאפ ןיימ ןשּוק ,ךיד טעּב ךיא ,ךימָאל :טגָאזעג טָאה
 םיא ּוצ רע טָאה .ריד ךָאנ ןייג לעװ ךיא ןּוא ,רעטּומ ןיימ
 ?ןָאטעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ םורָאװ ,םּוא ךיז רעק יג :טגָאזעג

 טָאה רע ןּוא ,םיא רעטניה ןּופ טרעקענמּוא ךיז רע טָאהי
 טימ ןּוא ,ןטכָאשעג סע טָאה ןּוא ,רעדניר ןַאּפשעג סָאד ןעמונעג
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 ;שיילפ רעייז טכָאקענּפָא רע טָאה רעדניר יד ןּופ גײצנַאּפש יד
 ןוא .ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןשטנעמ יד ןּבעגעג טָאה רע ןּוא
 טָאה ןּוא ,ןּוהָיַלַא ךָאנ ןעננַאגעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 .טנידַאּב םיא

 ןייז טלמַאזעגנייַא טָאה םָרַא ןּופ ךלמ רעד דֵדַהְדִּב ןּואי ר
 טימ ןעװעג ןענייז םיכלמ קיסיירד ןּוא ײװצ ןּוא ;ליח ןצנַאג

 ןּוא ןעננַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא .ןגעוװטייר ןּוא דרעפ ןּוא ,םיא
 .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּוא ,ןֹורמֹוש ףיוא טרענעלעג טָאה
 ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד בָאְחַא ּוצ םיחולש טקישעג טָאה רע ןּואי
 ;דֵדַהְרִּב טנָאזעג טָאה יװַא :ןגָאז טוָאלעג םיא ןּוא* ,טָאטש ןיא
 ןוא רעּבײװ ענייד ןּוא ,סניימ ויא דלָאג ןייד ןּוא רעּבליז ןייד
 .עניימ ןענייז רעדניק עטסנעש ענייד

 :טגָאזעג טָאה ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה! !
 ץלַא ןּוא ,ךיא ןיּב רענייד ;ךלמ רַאה ןיימ ,טרָאװ ןייד יװ יױװַא
 .ּבָאה ךיא סָאװ

 ױזַא :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,םיחּולש יד ןעמּוקעג רעדיוו ןענייוו
 ריד ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דֵדַהְדִּב טגָאזעג טָאה
 רעּבײװ ענייד ןּוא ,דלָאג ןייד ןּוא רעּבליז ןייד :ןנָאז טקישעג
 ןיא ןגרָאמ זַא םורָאװ" .ןּבעג רימ וטסלָאז רעדניק ענייד ןּוא
 -כרּוד יז ןלעװ ,טכענק עניימ ריד ּוצ ןקיש ךיא לעװ טייצ רעד
 טעװ סע ןּוא ;טכענק ענייד ןּופ רעזייה יד ןּוא ,זיוה ןייד ןכּוו
 ןָאטנײרַא יז ןלעװ ןגיוא ענייד ןּופ טיײקיטסולג ַא רָאנ ּוװ ,ןייז
 .ןעמענקעװַא ןּוא טנַאה רעייז ןיא

 ןּופ עטסטלע עלַא ןפּורעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאהי
 זַא ,טעז ןּוא טשרָאקַא טקרעמ :טנָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,דנַאל
 רימ ּוצ טקישעג טָאה רע םורָאװ .רעקיזָאדרעד טכווז זייּב
 .רעּבליז ןיימ םּוא ןּוא ,רעדניק עניימ םּוא ןּוא רעּבײװ עניימ םּוא



 79 א םיכלמ 15-8 כ

 - ןּבָאה* .םיא ןּופ ןטימרַאפ טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,דלָאג ןיימ םּוא ןּוא
 טסלָאז :קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא עטסטלע עלַא טנָאזעג םיא ּוצ
 .ןקיליװנייַא טינ ןּוא ןרעהּוצ טינ

 ןיימ ּוצ טגָאז :ןדַדַהְדִּב ןּופ םיחולש יד ּוצ טגָאזעג רע טָאה"
 טכענק ןייד ּוצ טקישעג טסָאה ּוד סָאװ םּוא ץלַא :ךלמ םעד רַאה
 טינ ךיא ןעק ךַאז עקיזָאדיד רעּבָא ,ןָאט ךיא לעװ טשרעּוצ
 .ןָאט

 ןַא טכַארּבעג םיא ןּבָאה ןּוא ,םיחולש יד ןעננַאגעג ןענייז
 | .רעפטנע

 רעטעג יד ןלָאז :טגָאזעג ןּוא ,םיא ּוצ טקישעג דֵדַהְדִּב טָאה:י
 טעװ ןֹורמֹוש ןּופ ּביוטש רעד ּביוא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט רימ
 !רימ רעטניה סָאװ קלָאפ ןצנַאג םעד ןפיוה ַא רַאפ ןקעלק

 :טגָאזעג טָאה ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאהיי
 .ןעמיר טינ ךיז ,ןָא טשרע ךיז טרּוג סָאװ רעד לָאז :ןםיאז טגָאז
 .ּפָא ןיוש ךיז טדניּב סָאװ רעד יװ

 ןקיזָאדמעד טרעהעג טָאה זדֵדַהְרִּבו יו ,ןעװעג זיא סע ןּואי*
 יד ןיא ,םיכלמ יד ןּוא רע ,ןעקנורטעג טָאה רע תעּב ,רעפטנע
 !סיוא טלעטש :טכענק ענייז ּוצ טנָאזעג רע טָאה יזזַא ,ךַאלדייּב
 .טָאטש רעד ןגעקַא טלעטשענסיוא ןּבָאה יז ןּוא

 ךלמ םעד בָאְחַא ּוצ טנענעג טָאה איבנ ַא רענייא טשרעי*
 םעד טסעז :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ
 ,טנַאה ןייד ןיא טנייה םיא ךיא ּבינ טָא ?ןֹומה ןסיורג ןקיזָאד ןצנַאג
 ךרּוד :טנָאזעג בָאְחַא טָאה'* .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טסעוװ ןּוא
 ןעגנוי יד ךרּוד :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג רע טָאה ?ןעמעוו
 ןּפינקנָא לָאז רעװ :טגערפעג רע טָאה .ןטשריפדנַאל יד ןּופ
 .וד :טגָאזעג רע טָאה ?המחלמ יד

 ,ןטשריפדנַאל יד ןּופ ןעגנּוי יד טליײצעגרעּביא רע טָאה*
 ןּוא .קיסיײרד ןּוא ײװצ ןּוא טרעדנוה ײװצ ןעװעג ןענייז יז ןּוא
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 עלַא ,קלָאפ עצנַאג סָאד טליײצעגרעּביא רע טָאה יז ךָאנ
 .טנזיוט ןּביז--לארׂשי ןּופ רעדניק

 טָאה דֵדַהְרִּב תעּב ,גָאט ןטימ ןיא ןעננַאגעגסױרַא יז ןענייז'*
 יד-םיכלמ יד ןּוא רע ,ךַאלדייּב יד ןיא ןעקנּורטעג רוּכיש ךיז
 יד ןּואי .ןפלָאהעג םיא ןּבָאה סָאװ םיכלמ קיסיירד ןּוא ײװצ
 ןּוא ;טשרעּוצ ןעננַאנעגסױרַא ןענייז ןטשריפדנַאל יד ןּופ ןעגנּוי
 :ןגָאז וצ ױזַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה עמ ןּוא ,טקישעג טָאה דֵדֵהְדֶּב
 רע טָאה= .ןֹורמֹוש ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןשטנעמ
 יז טּפַאכ ,ןעננַאנעגסױרַא םולש רַאפ ןענייז יז ייס :טגָאזעג
 ,ןעננַאגעגסױרַא המחלמ רַאפ ןענייז יז ייס ןּוא ,טייהרעקידעּבעל
 .ייז טּפַאכ טייהרעקידעּבעל

 יד ןּופ ןעגנּוי יד--טָאטש ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יד ןּואי"
 ןּבָאה יז ןּואי .ייז רעטניה סָאװ ליח רעד ןּוא ,ןטשריפדנַאל
 ,ןפָאלטנַא ןענייז םימֵרַא יד ןּוא ,ןַאמ ןייז רעכַאלטיא ןגָאלשעג
 ןּופ ךלמ רעד דֵדַהְדִּב ןּוא .טגָאיעגכָאנ יז טָאה לארׂשי ןּוא
 .רעטייר טימ דרעפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןענורטנַא זיא םָרַא

 טָאה ןּוא ,ןעגנַאנעגסױרַא זיא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּואי
 םָרַא ןשיװצ ןגָאלשעג ןּוא ,ןגעווטיײר יד ןּוא דרעפ יד ןגָאלשעג
 .קַאלש ןסיורג ַא

 ןּוא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טנענעג טָאה איבנ רעד ןּואיי
 סָאװ עז ןּוא קרעמ ןּוא ,ךיז קרַאטשרַאפ יג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 ךלמ רעד טמּוק רָאי ןּופ רעקמּוא םוצ םורָאװ ,ןָאט טסלָאז ּוד
 .ריד ףיוא ףױרַא םֶרַא ןּופ

 םיא ּוצ ןּבָאה םָרַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טכענק יד ןּואי
 ןעװעג יז ןענייז םּורד ,טָאג רעייז זיא גרעּב ןּופ טָאג ַא :טגָאזעג
 יז טימ ןטלַאה המחלמ רעּבָא רימָאל ;ודנּוא ןּופ רעקרַאטש
 ןּופ רעקרַאטש ןייז טינ ןלעװ רימ ּביוא ,ץַאלּפ ןכיילג ַא ףיוא
  ןייז ןּופ ןכַאלטיא םיכלמיד ּפָא ּוט ;ּוט ךַאז עקיזָאדיד ןּוא !ייז
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 ריד טסלָאז ּוד ןּוא= .ייז טָאטשנָא רעריפנָא ךַאמ ןּוא ,טרָא
 ,ןלַאפעג ריד ייּב זיא סָאװ ליח רעד יװ ױזַא ליח ַא ןלייצפיונוצ
 ;ןגעווטייר יד יװ ױזַא ןגעווטייר ןּוא ,דרעפ יד יװ ױזַא דרעפ ןּוא
 ּביוא ,ץַאלּפ ןכיילג ַא ףיוא יז טימ ןטלַאה המחלמ רימָאל ןּוא
 ּוצ טרעהעגּוצ רע טָאה !ייז ןּופ רעקרַאטש ןייז טינ ןלעװ רימ
 .ןָאטעג יװַא טָאה ןּוא ,לוק רעייז

 דֵדַהְדִּב טָאה ,רָאי ןּופ רעקמּוא םּוצ ןעװעג זיא סע ןּואי"
 קָפַא ןייק ןעגנַאגענפױרַא זיא רע ןּוא ,םימַרַא יד טלייצעגרעּביא
 .לארׂשי טימ המחלמ ףיוא

 ,ןרָאװעג טליײצעגרעּביא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּואיי
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןּוא ,זיּפש טימ ןרָאװעג טגרָאזרַאפ ןּוא
 ןגעקַא טרענַאלעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא .ייז ןגעקַא
 ןּבָאה םימַרַא יד ןּוא .ןגיצ סעדַאטס עניילק ייווצ יװ ױזַא ,ייז
 | .דנַאל סָאד טליפעגנָא

 ּוצ טדערעג טָאה ןּוא ,טנענעג ןַאמ רעכַאלטעג רעד טָאה*
 לײװ :טגָאזעג טָאנ טָאה ױזַא :טגָאזעג ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 ַא טינ ןּוא ,הוהי זיא גרעּב ןּופ טָאג ַא :טגָאזעג ןּבָאה םימַרַא יד
 ןקיזָאד ןצנַאג םעד ןּבעג ךיא לעװ םּורד ,רע זיא ןלָאט ןּופ טָאג
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טעװ ריא ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא ןֹומה ןסיורג

 ןּביז ערעדנַא יד ןגעקַא ענייא טרענַאלעג ןּבָאה יז ןּוא*
 יד טנענעג טָאה ,גָאט ןטעּבז ןפיוא ןעװעג זיא סע ןּוא .געט
 םֶרַא ןּופ ןגָאלשעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,המחלמ
 עקירעּביא יד ןּוא" .גָאט ןייא ןיא רעייגסּופ טנזיוט טרעדנּוה
 נײַא רעיױמ יד זיא ;טָאטש ןיא ,קַפֵא ןייק ןפָאלטנַא ןענייז
 -רעּביא ןענייז סָאװ ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ןּביז ףיוא ןלַאפעג
 ,טָאטש ןיא ןײרַא יא ןּוא ןפָאלטנַא זיא דַדַהְדִּב ןּוא .ןּבילּבעג
 .רעמַאק ַא רעטניה רעמַאק ַא ןיא

 ןּבָאה רימ ,רָאנ עז :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק ענייז ןּבָאה*
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 עקידָאנעג ןענייז לארׂשי ןּופ זיוה םעד ןּופ םיכלמ יד זַא טרעהעג
 ףיוא רעדײלקקַאז ןָאטנָא ,ךיד טעּב ךיא ,רימָאל ;םיכלמ
 רימָאל ןּוא ,ּפָאק רעזדנּוא ףיוא קירטש ןּוא ,ןדנעל ערעזדנּוא
 ןוָאל ךיד רע טעװ רשפא ,לאדרׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןײנסױרַא
 .ןּבעל

 ,ןדנעל ערעייז ףיוא רעדײלקקַאז טרּונעגנָא יז ןּבָאהי
 םעד ּוצ ןעמּוקעג ןעניז יז ןּוא ,ּפעק ערעיײז ףיוא קירטש ןּוא
 טָאה דַדַהְדִּב טכענק ןייד :טנָאזעג ןּבָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ ךלמ
 :טגָאזעג רֶע טָאה .ךיד טעּב ךיא ,ןּבעל ךימָאל :טגָאזעג
 .רעדּורּב ןיימ זיא רע ?ךָאנ רע טּבעל

 יז ןּוא ,ןכייצ ַא רַאפ ןעמונעג סע ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא
 ןּבָאה ןּוא ,סע טניימ רע ּבױא טנרָאװַאּב ןּוא טלײַאעג ךיז ןּבָאה
 טננערּב טייג :טגָאזעג רע טָאה .דֵדַהְרִּב רעדּורּב ןייד :טנָאזעג
 .םיא

 םיא טָאה רע ןּוא ,דֵדֵהְדִּב םיא ּוצ ןעמּוקעגסױרַא זיא
 םיא ּוצ טָאה זדֵדַהְדְּבִו ןּוא** .ןגָאװטײר ןפיוא ןעמּונעגפױרַא
 ןייד ןּופ ןעמונעגּוצ טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ טעטש יד :טנָאזעג
 ןיא ןכַאמ ריד ּוטסלָאז ןסַאג ןּוא ,ןרעקמּוא ךיא לעװ רעטָאפ
 טָאה) .ןֹורמֹוׁש ןיא טכַאמעג טָאה רעטָאפ ןיימ יװ ױזַא ,קָׂשָמַד
 ןקיזָאדמעד טימ ןזָאלקעװַא ךיד לעװ ךיא ןּוא !:טגָאזעג בָאחַא
 -קעװַא םיא טָאה ןּוא ,דנּוּב ַא ןסָאלשעג םיא טָאה רע ןּוא .דנּוּב
 .טוָאלעג

 ּוצ טגָאזעג טָאה םיאיבנ עגנוי יד ןּופ ןַאמ ַא רענייא ןּואי*
 .ךיד טעּב ךיא ,ךימ גָאלש :טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד רבח ןייז
 :טגָאזעג רע טָאה" .ןגָאלש טלָאװעג טינ םיא טָאה ןַאמ רעד ןּוא
 ּוטסייג טָא ,טָאג ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ טינ טסָאה ּוד לײװ
 .ּבייֵל ַא ןגָאלשרעד טעװ ךיד ןּוא ,רימ ןּופ קעװַא
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 םיא טָאה יװַא ,םיא ןּופ ןעגנַאגענקעװַא זיא רע יװ ןּוא
 .ןגָאלשרעד םיא טָאה ןּוא ,ּבייֵל ַא ןפָארטעגנָא

 ;טגָאועג טָאה ןּוא ,ןַאמ רעדנַא ןַא ןפָארטעגנָא רע טָאהיי
 ,ןגָאלשעג םיא טָאה ןַאמ רעד ןּוא .ךיד טעּב ךיא ,ךימ גָאלש
 טָאה ןּוא ןעננַאגעג זיא איבנ רעד ןּוא* .ןדנוװ זיּב קידנגָאלש
 טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע ןּוא ;געװ םייּב ךלמ ןפיוא טרַאהעג
 יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא" .ןגיױא ענייז רעּביא דנַאּבּפָאק ןטימ
 םּוצ ןעירשעג רע טָאה יװַא ,ןעגנַאנעגייּברַאפ זיא ךלמ רעד
 רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא יא טכענק ןייד :טגָאזעג טָאה ןּוא ךלמ
 טכַארּבעג טָאה ןּוא ,טרעקעגּפָא ךיז טָאה ןַאמ ַא טשרע ,המחלמ
 ביוא ;ןַאמ ןקיזָאדמעד טיה :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןַאמ ַא רימ ּוצ
 טָאטשנָא ןייז שפנ ןייד טעװ ,ןרעװ טרענימעג רע טעװ טרעניּמענ
 ןוא** ..ןלָאצַאּב ּוטסעװ רעּבליז רענטנעצ ַא רעדָא ,שפנ ןייז
 רע זיא יװַא ,טרָאד ןּוא ָאד ןָאטרַאפ ןעװעג זיא טכענק ןייד יו
 .ןרָאװעג טינ

 ןייז לָאז יױזַא :טנָאזעג םיא ּוצ לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה
 .טעקסַּפעג טסָאה ןײלַא ּוד ;טּפשמ ןייד

 ענייז ןּופ דנַאּבּפָאק םעד ןָאטעגּפָא ךינ ףיוא רע טָאה=
 זיא רע זַא ,טנעקרעד םיא טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,ןגיוא
 .םיאיבנ יד ןּופ

 לײװ ;טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא
 ,םרח ןיימ ןּופ ןַאמ םעד טנַאה רעד ןּופ טוָאלעגסױרַא טסָאה ּוד
 טָאטשנָא קלָאפ ןייד ןּוא ,שפנ ןייז טָאטשנָא ןייז שפנ ןייד לָאז
 .קלָאפ ןייז

 ןגָארטעצ זיוה ןייז ּוצ קעװַא זיא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא=
 .ןֹורמֹוׁש ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,טרעזייּברַאפ ןּוא

 רעד תֹובְנ :ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןוא אר
 ןיא ןעװעג זיא סָאװ ןטרָאגנײװ ַא טַאהעג טָאה ילַאערִי
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 .ןֹורמֹוׁש ןּופ ךלמ םעד בָאְחַא ןּופ ץַאלַאּפ םעד ןּבעל לאָעְרְוִי
 -נײװ ןייד רימ ּבינ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןתֹובָנ וצ טגָאזעג בָאְחַא טָאה'
 רע לײװ ,סנירג ןּופ ןטרָאנ ַא רַאפ ןייז רימ לָאז רע ידּכ ,ןטרָאג
 םיא טָאטשנָא ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,זיוה ןיימ ןּבעל טנָאנ זיא
 ןגיוא ענייד ןיא ּביוא רעדָא .םיא ןּופ ןרעסעּב ַא ןטרָאגנײװ ַא
 טָאה* .םעד ןּופ חקמ ןיא טלעג ןּבעג ריד ךיא לעװ ,רעסעּב זיא
 ןּבעגּפָא ריד לָאז ךיא ,טָאג ךימ טיהַאּב :ןבָאחַא ּוצ טנָאזעג תֹובְנ
 .ןרעטלע עניימ ןּופ הלחנ יד

 - טרעוייּברַאפ ןּוא ןגָארטעצ זיוה ןייז ןיא ןעמּוקעג בָאְחַא זיאז
 םיא ּוצ טָאה ילַאערוִי רעד תֹובָנ סָאװ טרָאװ םעד רעּביא
 יד ןּבעגּפָא טינ ריד לעװ ךיא :טנָאזעג טָאה רע זַא ,טדערעג
 ןייז ףיוא טגיילעג ךיז טָאה רע ןּוא .ןרעטלע עניימ ןּופ הלחנ
 .זייּפש ןייק ןסענעג טינ ןּוא ,םינּפ ןייז טיירדעגמוא טָאה ןּוא ,טעּב

 םיא ּוצ טָאה ןּוא ,לבָויא ּבײװ ןייז םיא ּוצ ןעמּוקענּוצ זיא:
 טינ טסע ּוד ןּוא ,ןגָארטעצ טימענ ןייד סָאד זיא סָאװ :טנָאזעג
 ּוצ טדערעג ּבָאה ךיא לײװ :טנָאזעג ריא ּוצ רע טָאה' ?זייּפש ןייק
 ןייד רימ ּביג :טגָאזעג םיא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא ,ילַאערוִי םעד תֹובָנ
 ריד ךיא לעװ ,טסליוו ּוד ּבױא רעדָא ,טלעג רַאפ ןטרָאנניײװ
 :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ;םיא טָאטשנָא ןטרָאגנײװ רעדנַא ןַא ןּבעג
 .ןטרָאגנײװ ןיימ ןּבעגּפָא טינ ריד לעװ ךיא

 דנּוצַא ּוד טסריפ :טגָאזעג םיא ּוצ לבָויא ּבײװ ןייז טָאהי
 ןייד לָאז ןּוא ,זייּפש סע ,ףיוא ייטש ?לארׂשי רעּביא הכּולמ יד
 ןּופ ןטרָאגנײװ םעד ןּבעג ריד לעװ ךיא .ךַאלײרפ ןייז ץרַאה
 .ילַאערזִי םעד תֹובָנ

 -רַאפ ןּוא ,ןעמָאנ סבָאְחַא ןיא ווירּב ןּבירשעג טָאה יז ןּואי
 עטסטלע יד ּוצ ווירּב יד טקישעג טָאה ןּוא ,לניז ןייז טימ טלגיז
 טניֹוװעג ןּבָאה סָאװ ,טָאטש ןייז ןיא סָאװ טײללדַא יד ּוצ ןּוא
 .;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ווירּב יד ןיא ןּבירשעג טָאה יז ןּוא" .ןתֹובָנ טימ
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 .קלָאפ ןּופ ןָאנּבױא ןתֹובָנ קעװַא טצעז ןּוא ,תינעּת ַא סיוא טפּור
 ןגעקַא ,ןעננוי עקיטכערטרעדינ ,ןשטנעמ ײװצ קעװַא טצעז ןּואיי
 טסָאה :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ףיוא ןגָאז תודע ןלָאז יז ,םיא
 ןּוא ,סױרַא םיא טריפ ןּוא .ךלמ םעד ןּוא טָאג טרעטסעלעג
 .ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,םיא טנייטשרַאפ

 יד ןּוא עטסטלע יד ןּוא ,טָאטש ןייז ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאהי
 יו ױזַא ןָאטעג ,טָאטש ןייז ןיא טניוװעג ןּבָאה סָאװ טײללדַא
 ןיא ןּבירשעג ןעװעג זיא סע יװ ױזַא ,טקישעג יז ּוצ טָאה לבזיא
 ןפורענסיוא ןּבָאה ייז'* .טקישעג יז ּוצ טָאה יז סָאװ ווירּב יד
 .קלָאפ ןּופ ןָאנּבױא ןתֹובָנ טצעזעגקעװַא ןּבָאה ןּוא ,תינעּת ַא
 ןעמוקעג ןענייז ,ןעגנוי עקיטכערטרעדינ ,ןשטנעמ ײװצ יד ןּוא;*
 עקיטכערטרעדינ יד ןּוא ;םיא ןגעקַא טצעזעג ךיז ןּבָאה ןּוא
 ,קלָאפ ןרַאפ ,ןתֹובָנ ףיוא ,םיא ףיוא טנָאזעג תודע ןּבָאה ןעגנוי
 ןּוא .ךלמ םעד ןּוא טָאג טרעטסעלעג טָאה תֹובָנ :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןפרָאװרַאפ םיא ןּוא ,טָאטש ןסיוא טריפעגסיורַא םיא טָאה עמ
 טקישעג ןּבָאה יז ןּואי* .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,רענייטש טימ
 ןוא ,ןרָאװעג טנייטשרַאפ זיא תֹובָנ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןעלבויא ּוצ
 .טיוט זיא רע

 זיא תֹובָנ זַא טרעהעג טָאה לבָזיא יװ ,ןעוװעג זיא סע ןּוא
 טגָאזעג לבָזיא טָאה ױזַא ,טיוט זיא רע ןּוא ,ןרָאװעג טנייטשרַאפ
 םעד תֹובָנ ןּופ ןטרָאגנײװ םעד עשרַי ,ףיוא ייטש :ןבָאְחַא ּוצ
 .טלעג רַאפ ןּבעג טלָאװעג טינ ריד טָאה רע סָאװ ,ילַאערוִי
 .טיוט זיא רע טרעיינ ,טינ טּבעל תֹובָנ םורָאװ

 זיא תֹובָנ זַא טרעהעג טָאה בָאְחַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא;*
 םעד ּוצ ןרעדינוצּפָארַא ןענַאטשענפיוא בָאְחַא זיא יװַא ,טיוט
 .ןעשרי ּוצ םיא ידּכ ,ילַאערוִי םעד תֹובָנ ןּופ ןטרָאגנײװ

 ױזַא ,יּבשִּת םעד ּוהָיְלֲא ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיאיי
 ךלמ םעד בָאְחַא ןגעקטנַא ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ייטשי* :ןנָאז ּוצ
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 ןּופ ןטרָאגנײװ םעד ןיא רע זיא ןָא ;ןֹורמֹוׁש ןיא סָאװ לארׂשי ןּופ
 .ןעשרַי ּוצ םיא ידּכ ,טרעדינענּפָארַא ןיהַא טָאה רע סָאװ ,ןתֹובְנ
 :טנָאזעג טָאג טָאה יױװַא :ןגָאז וצ ױזַא ,םיא ּוצ ןדער טסלָאז ןוא
 ּוצ ןדער טסלָאז ןּוא ?ןעשרַי ךיוא טסליװ ןּוא ,טעגרהעג טסָאה
 ּוװ טרָא םעד ףיוא :טגָאזעג טָאג טָאה יוװַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיא
 טניה יד ןלעװ ,ןתֹובָנ ןּופ טּולּב סָאד טקעלעג ןּבָאה טניה יד
 .טּולּב ןייד ךיוא ןקעל

 ,ןגירקעגנָא ךימ טסָאה :ןּוהָיַלַא ּוצ טנָאזעג בָאְחַא טָאה
 לײװ ;ןגירקעננָא ךיד ּבָאה ךיא :טנָאזעג רע טָאה ?רעניימ אנֹוׂש
 ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןּבעגענּפָא ךיז טסָאה ּוד
 לעװ ךיא ןּוא ,קילגמּוא ןַא ריד ףיוא גנערּב ךיא ,עזי* .טָאג ןּופ
 רעדעװטעי ןבָאחַא ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ןּוא ,ןעמַארסוא ךיד
 ךיא ןּואי .לארׂשי ןשיװצ ,טייק ןּוא דניק ןּוא ,ןױשרַאּפסנַאמ
 ןּופ ןּוז םעד םֶעבָרָי ןּופ זיוה סָאד יװ ױזַא זיוה ןייד ןכַאמ לעװ
 רַאפ ,ןהָיְחַא ןּופ ןּוז םעד ָאׁשֶעַּב ןּופ זיוה סָאד יװ יװַא ןּוא ,ןטֶָבנ
 טכַאמעג ןּוא ,טנרעצרעד טסָאה ּוד סָאװ גנונערעצרעד רעד
 ,טדערעג טָאג טָאה ןעלבזיא ףיוא ךיוא ןּוא* .לארׂשי ןקידניז
 -ננוטסעפ םעד ןיא ןעלבָזיא ןסע ןלעװ טניה יד :ןגָאז ּוצ ױזַא
 ןיא ןבָאחַא ןּופ טּברַאטש סָאװ םעד** .לאָעְרוִי ןּופ ןּבָארג
 ןיא טּברַאטש סָאװ םעד ןּוא ,ןסעפיוא טניה יד ןלעװ ,טָאטש
 .ןסעפיוא למיה ןּופ ןעלגיופ יד ןלעװ ,דלעפ

 ךיז טָאה סָאװ בָאְחַא יװ ַאזַא ןעװעג טינ זיא סע ,רָאװרַאפ
 לײװ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןּבעגעגּפָא
 ךיז טָאה רע ןּוא* .לֵבְזיא ּבײװ ןייז טדערעגנָא טָאה םיא
 יװ יױזַא ,רעטענּפָא יד ךָאנ ןייג ּוצ קידרעװמּוא רעייז ןעגנַאנַאּב
 ןּבירטרַאפ טָאה טָאג ןעמעוו ,ןָאטעג ןּבָאה םירֹומֶא יד סָאװ ץלַא
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ

 - עקיוָאדיד טרעהעג טָאה בָאְחַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 .ריִקְּב ןיִּתְשַמ :טסקעט ןיא א
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 ןָאטעגנָא ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא ,רעטרעװ
 ןגעלעג זיא רע ןּוא ;טסַאפעג טָאה ןּוא ,ּבײל ןייז ףיוא דײלקקַאז
 .טייהרעליטש ןעגנַאגעגמּורַא זיא ןּוא ,דײלקקַאז ןיא

 ױזַא ,יּבשִּת םעד ּוהָיַלַא ּוצ ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיאי*
 קינעטרעטנּוא ןרָאװעג זיא בָאְחַא יװ ןעזעג ּוטסָאה" :ןנָאז ּוצ
 לעװ ,רימ רַאפ קינעטרעטנוא ןרָאװעג זיא רע לו ?רימ רַאפ
 ןוז ןייז ןּופ געט יד ןיא ;געט ענייז ןיא זייּב סָאד ןעגנערּב טינ ךיא
 .ויוה ןייז ףיוא זייּב סָאד ןעגנערּב ךיא לעװ !

 םֶרֵא ןשיװצ המחלמ ַא ןָא רָאי יירד ןסעזעג ןענייז יז ןוא ריר
 ןטירד ןפיוא ןעװעג זיא סע רעּבָאי .לארׂשי ןשיוװצ ןּוא

 ּוצ טרעדינעגּפָארַא הדּוהי ןּופ ךלמ רעד טּפָׁשֹוהי טָאה ,רָאי
 טנָאזעג טָאה לאדרׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא* .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 ?דָעלְנ-תֹומְר טרעהעג דנוא ּוצ זַא ריא טסיײװ :טכענק ענייז ּוצ -

 םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ קעװַא טינ יז ןעמענ ןּוא ,ןגייוװש רימ ןּוא
 .םָרַא ןּופ ךלמ

 רימ טימ ןייג ּוטסליװ :ןטָפָׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 םעד ּוצ טגָאזעג טְפָשֹוהי טָאה ?דָעלִג-תֹומָר ףיוא המחלמ ןיא
 יױזַא קלָאפ ןייד יװ יװַא ,ךיא ױזַא ּוד יװ ױזַא :לארׂשי ןּופ ךלמ
 .דרעפ עניימ יױװַא דרעפ ענייד יװ ױזַא ,קלָאפ ןיימ

 גערפ :לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה טָפָׁשֹוהְי ןּוא*
 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ,ךיד טעּב ךיא ,טנייה

 םּורַא ,םיאיבנ יד טלמַאזעגנייַא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה?
 ןייג ךיא לָאז :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןַאמ טרעדנּוה ריפ
 ןּבָאה ?ןײטשּפָא ךיא לָאז רעדָא ,המחלמ ףיוא דָעלִנ-תֹומָר ןגעק
 ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג ןּוא ,ףױרַא יג :טנָאזעג יז
 .ךלמ

 ,טָאג ןּופ איבנ ַא ךָאנ ָאטינ ָאד זיא :טגָאזעג טָּפָׁשֹוהי טָאה'
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 טנָאזעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה* ?םיאייּב ןגערפ ןלָאז רימ זַא
 ךרּוד טָאג ייּב ןגערפ ּוצ ףיוא ןַאמ ןייא ךָאנ ןַארַאפ :ןטְפָׁשֹוהי ּוצ
 תואיבנ טינ טגָאז רע לײװ ,טנייפ םיא ּבָאה ךיא רעּבָא ,םיא
 .ןהָלמָי ןּופ ןּוז רעד ּוהיָכימ-סטכעלש זיולּב רָאנ ,סטּוג רימ ףיוא
 .ןדער טינ ױזַא ךלמ רעד לָאז :טגָאזעג טָפָׁשֹוהי טָאה

 טָאה ןּוא ,רענידפיוה ַא ןפורעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה
 .ןהָלמִי ןּופ ןּוז םעד ּוהיֶכימ ךיג ףיוא גנערּב :טגָאזעג

 / ןּופ ךלמ רעד טָפָׁשֹוהי ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּואי"
 - טדײלקעגנָא ןָארט ןייז ףיוא רעכַאלטיא ןסעזעג ןענייז הדּוהי
 ןּופ גנַאגנײַארעױט םעד ייּב רעייש ַא ןיא ןתּוכלַמַויידגְּב ןיא
 ןוא: .ייז רַאפ טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה םיאיבנ עלַא ןּוא ,ןֹורמֹוש
 ענרעזיַא טכַאמעג ךיז טָאה ןהָנעַנּכ ןּופ ןּוז רעד הָיִקדִצ
 טימ :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,רענרעה
 עלַא ןּואיי .ןדנעלרַאפ ּוצ יז זיּב םָרַא ןסיוטש ּוטסעװ עקיזָאדיד
 ףױרַא יג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןכיילגסעד טנָאזעג תואיבנ ןּבָאה םיאיבנ
 רעד ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג ןּוא ,קילגַאּב ןּוא ,דֶעלְג-תֹומָר ןייק
 .ךלמ ןּופ טנַאה

 טָאה ,ןּוהיִכימ ןפור ןעגנַאגעג זיא סָאװ חילש רעד ןּוא*
 יד ןּופ רעטרעוו יד ,רָאנ עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיא ּוצ טדערעג
 ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ;ךלמ םּוצ סטּוג ליומ ןייא יו ןענייז םיאיבנ
 טסלָאז ןּוא ,ייז ןּופ םענייא ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןייז טרָאװ ןייד
 ,טָאג טּבעל סע יװ יױװַא :טגָאזעג ּוהיָכיִמ טָאה'* .סטּוג ןדער
 !ןדער ךיא לעװ סָאד ,רימ ּוצ ןגָאז טעװ טָאג סָאװ סָאד זַא

 םיא ּוצ טָאה ךלמ רעד ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמוקעג רע זיאי*
 ,המחלמ ףיוא דָעלִנ-תֹומָר ּוצ ןייג רימ ןלָאז ,ּוהיֶכיִמ :טנָאזעג
 ,ףױרַא יג :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה ?ןײטשּפָא רימ ןלָאז רעדָא
 .ךלמ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג ןּוא ,קילנַאּב ןּוא
 ךיד ךיא לָאז לָאמ ליפיוו זיּב :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאהי*
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 ןעמָאנ ןיא תמא רָאנ רימ ּוצ ןדער טינ טסלָאז ּוד זַא ,ןרעװשַאּב
 לארׂשי ץנַאג ןעועג ּבָאה ךיא :טגָאזעג רע טָאהיי ?טָאג ןּופ
 ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ףָאש יװ יװַא ,גרעּב יד ףיוא טײרּפשעצ
 ;עקיזָאדיד ןענייז רַאה ַא ןָא :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ,ךוטסַאּפ
 טָאה=* .םולשּב זיוה ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןרעקמּוא ךיז יז ןלָאז
 טינ ריד ךיא ּבָאה :ןטְפָׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד
 ןיולּג רָאנ ,סטּוג רימ ףיוא ןגָאז תואיבנ טינ טעװ רע ,טגָאזעג
 ?סטכעלש

 ךיא ;סָאג ןּופ טרָאװ סָאד רעה םּורד :טגָאזעג רע טָאה
 ליח רעצנַאג רעד ןּוא ,ןָארט ןייז ףיוא טציז טָאג יװ ןעזעג ּבָאה
 ןייז ןּופ ןּוא טייז רעטכער ןייז ןּופ םיא ןּבעל טייטש למיה ןּופ
 ,ןבָאחַא ןדערנָא טעװ רעװ :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא" .רעקניל
 טגָאזעג רעד טָאה ?דָעלְנ-תֹומָר ןיא ןלַאפ ןּוא ןײגפױרַא לָאז רע
 ןוא ,טסייג רעד ןעגנַאנעגסױרַא זיא"* .ױזַא טגָאז רעד ןּוא ,ױזַא
 םיא לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה
 רע טָאה"* !?סָאװ טימ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה .ןדערנָא
 ליומ ןיא ןניל ןּופ טסייג ַא ןרעוו ןּוא ןײנסױרַא לעװ ךיא :טנָאזעג
 ןּוא ,ןדערנָא טסעװ :טגָאזעג רע טָאה .םיאיבנ ענייז עלַא ןּופ
 ,דנּוצַא ןּוא* .ױזַא ּוט ןּוא סױרַא יג ;ןריפסיוא ךיוא טסעװ
 עלַא ןּופ ליומ ןיא ןגיל ןּופ טסייג ַא ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג ,עז
 ריד ףיוא טגָאזעגנָא טָאה טָאג רעּבָא ,ענייד םיאיבנ עקיזָאדיד
 : .סטכעלש

 טָאה ןּוא ,ןהָנֲעַנּכ ןּופ ןּוז רעד ּוהָיִקדִצ טנענעג טָאה-*
 רעסָאװ ףיוא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,קַאּב ןפיוא ןּוהיִכימ ןגָאלשעג
 ּוצ ידּכ ,רימ ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא טָאג ןּופ טסייג רעד זיא וגעווו
 םענעי ןיא ןעז ּוטסעװ טָא :טנָאזעג ּוהיָכימ טָאה* ?ריד טימ ןדער
 רעמַאק ַא רעטניה רעמַאק ַא ןיא ןײגנײרַא טסעװ ּוד ןעוװ ,גָאט
 .ןטלַאהַאּב ּוצ ךיז



 34 26 בכ א םיכלמ 0

 ןּוא ,ןּוהיִכימ םענ :טגָאזעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאהי
 טָאֹוי ּוצ ןּוא ,טָאטש רעד ןּופ רַאה םעד ןֹומָא ּוצ םּוא םיא רעק
 :ךלמ רעד טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז טסלָאז ןּוא* .ןּוז סכלמ םעד
 טימ םיא טזייּפש ןּוא ,שינעקנעפעג ןיא ןקיזָאדמעד ןײרַא טוט
 טָאה* .םולָשּב םּוק ךיא זיּב ,רעסַאװ גרַאק ןּוא טיורּב גרַאק
 ,םולָשּב ןרעקמּוא ךיז ּוטסעװ ןרעקמּוא ּביוא :טגָאזעג ּוהיָכימ
 טרעה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .רימ ךרּוד טדערעג טינ טָאג טָאה
 | .עלַא רעקלעפ ריא ,ּוצ סָאד

 ןופ ךלמ רעד טפָׁשֹוהי ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא
 ךלמ רעד ןּוא* .דָעלְנתֹומָר ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז הדּוהי
 ,ןלעטשרַאּפ ךיז לעװ ךיא :ןטְפָׁשֹוהְי ּוצ טגָאזעג טָאה לארׂשי ןּופ
 ענייד גָארט ּוד ןּוא ,המחלמ רעד ןיא ןײגנײרַא לעװ ןּוא
 .רעדיילק

 זיא ןּוא ,טלעטשרַאּפ ךיז טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא
 .המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא

 ןּוא יײװצ יד ןלױפַאּב טָאה םָרַא ןּופ ךלמ רעד ןּואי
 טלָאז ריא ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןגעװטיײר ענייז ןּופ טײלטּפױה קיסיירד
 ןטימ זיולּב רָאנ ,סיורג רעדָא ןיילק טימ ןטלַאה המחלמ טינ
 טײלטּפױה יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןײלַא לארׂשי ןּופ ךלמ
 :טגָאזעג יז ןּבָאה יױװַא ,ןטְפָׁשֹוהי ןעזעג ןּבָאה ןגעוװטייר יד ןּופ
 רעק ַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא .לארׂשי ןּופ ךלמ רעד סיװעג זיא סָאד
 יירשעג ַא טְפָׁשֹוהי טָאה .ןטלַאה ּוצ המחלמ םיא ּוצ ןָאטעג
 ןעזעג ןּבָאה ןגעווטייר יד ןּופ טײלטּפױה יד יװ ,זיא** ;ןָאטעג
 ךיז יז ןּבָאה ױזַא ,לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טינ זיא סָאד ןַא
 .םיא רעטניה ןּופ טרעקענּפָא

 רעד ןיא טַאלג ןגיוּב םעד ןגיוצעננָא טָאה ןַאמ ַא ןּואי*
 -רעטנּוא ןשיװצ לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ןפָארטעג טָאה ןּוא ,טלעוו
 ןייז וצ טגָאועג רע טָאה .דלישטסּורּב ןשיװצ ןּוא רעצנַאּפ
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 רעד ןּופ סױרַא ךימ ריפ ןּוא ,טנַאה ןייד רעקרַאפ :רעּבײרט
 .טדנּוװרַאפ ןיּב ךיא םורָאװ ,הנחמ

 ךלמ רעד ןּוא ;גָאט םענעי ןיא ןגיטשעג זיא המחלמ יד ןואי*
 ןגעקטנַא ןגָאװטײר ןיא קידנעייטש ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא זיא
 ןּופ טּולּב סָאד ןּוא .ןּברָאטשעג רע זיא טווװָא ןיא ןּוא ;םָרַא
 .ןגָאװטײר ןּופ קעד ןפיוא ןענורענּפָארַא זיא דנּוװ רעד

 -רעטנואנוז םּורַא הנחמ רעד ךרּוד יירשעג ַא סױרַא זיאי
 !דנַאל ןייז ּוצ רעכַאלטיא ןּוא ,טָאטש ןייז ּוצ רעכַאלטיא :ננַאג

 טכַארּבעג זיא רע ןּוא ;ךלמ רעד ןּברָאטשעג זיא יװַאיי
 ןיא ךלמ םעד ןּבָארנַאּב טָאה עמ ןּוא .ןֹורמֹוש ןייק ןרָאװעג
 .ןֹורמֹוש

 ךייט םייּב ןגָאװטײר םעד טקנעװשענּפָא טָאה עמ זַא ןואי
 ןּבָאה תונֹוז יד ןּוא ,טּולּב ןייז טקעלעג טניה יד ןּבָאה ,ןֹורמֹוׁש ןּופ
 טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,ןשַאװעג ןענירד ךיז
 .טדערעג

 רע סָאװ א ןוא ,ןבָאחַא ןגעו ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי = |
 ,טיוּבעג טָאה רע סָאװ ןייּבנפלע ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,ןָאטעג טָאה |

 .ןןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,טיוּבעג טָאה רע סָאװ טעטש עלַא ןּוא
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשענטייצ יד ןופ ךֹוּב ןיא

 ןייז ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה בָאְחַא ןּוא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיזַחַא ןוז

 רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא ןָאסָא ןּופ ןּוז רעד טָפָׁשֹוהי ןּוא!י
 ףניפ** .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד בָאְחַא ןּופ רָאי ןטריפ ןיא הדּוהי
 ןרָאװעג זיא רע זַא ןעוװעג טלַא טָּפָׁשֹוהי זיא רָאי קיסיירד ןּוא
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןּוא ,ךלמ
 יד הָבּוזַע ןעװעג ויא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי
 .ןיחלש ןּופ רעטכָאט
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 רעטָאפ ןייז ןּופ געװ םעד לַא ןיא ןעננַאגעג זיא רע ןּוא*
 זיא סָאװ ןָאט ּוצ-ןופרעד טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה רע-ןָאסָא
 ןענייז תומָּב יד רָאנ** .טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער
 טכַאלשעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ;ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טינ
 .תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּוא

 ןופ ךלמ םעד טימ םולש ןיא ןעװעג זיא טָּפָׁשֹוהי ןּוא*
 .לארׂשי

 -הרובג ןייז ןּוא ,ןטְפָׁשֹוהי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא
 המחלמ טָאה רע יװ ןּוא ,ןָאטעגפױא טָאה רע סָאװ טפַאש
 -טייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ויא סָאד ,ןטלַאהעג
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 ןּבילּבעג זיא סָאװ ,רענעמדנַאש יד ןּופ טשער םעד ןּואי
 ןּופ טמַארעגסױא רע טָאה ,ןָאסָא רעטָאפ ןייז ןּופ געט יד ןיא
 .דנַאל

 רעטלעטשעג ַא ;םֹודָא ןיא ןעװעג טינ זיא ךלמ ןייק ןּוא+
 .ךלמ ןעוועג זיא

 ריפֹוא ןייק ןייג ּוצ ןפיש-שישרַּת טכַאמעג טָאה טְפָׁשּוהיי*
 ןענייז ןפיש יד םורָאװ ,ןעגנַאגעג טינ זיא רע רעּבָא ,דלָאג ךָאנ
 והָיזַחַא טָאה לָאמסנעד" .רֶבְגְדֹויצֶע ייּב ןרָאװעג ןכָארּבעצ
 טכענק עניימ ןלָאז :ןטָּפָׁשֹוהי ּוצ טנָאזעג ןבָאְחַא ןּופ ןּוז רעד
 טינ טָאה טָפָׁשֹוהי רעּבָא ;ןפיש יד ןיא טכענק ענייד טימ ןייג
 .טלָאװעג

 ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טנײלעג ךיז טָאה טָּפָׁשֹוהי ןּואי
 רעטָאפ ןייז ןיא ,ןרעטלע ענייז ןּבעל ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא רע
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶרֹוהי ןּוז ןייז ןּוא ;טָאטש סדוד

 רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא ןבָאחַא ןּופ ןּוז רעד ּוהָיְוַחַא*
 ךלמ םעד טָּפָׁשֹוהי ןּופ רָאי ןטנצעּביז ןיא ןֹורמֹוש ןיא לארׂשי
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 .רָאי ײװצ לארׂשי רעּביא טניניקעג טָאה רע ןּוא ,הדּוהי ןּופ
 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*
 געװ םעד ןיא ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּופ געוו םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןּוא
 ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבְרָי ןּופ געוו םעד ןיא ןּוא ,רעטּומ ןייז ןּופ
 טנידעג טָאה רע ןּוא* .לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה סָאװ
 הוהי טנרעצרעד טָאה ןּוא ,םיא ּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,לַעַּב
 .ןָאטעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,לארׂשי ןּופ טָאגםעד
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 ב םיִכָלְמ
 טוט סּוהָיוַחַא

 טמענרַאפ עֶשילֶא .למיה ןיא ןעמּונעגפױרַא טרעוו ּוהָיַלַא

 טרָא ןייז

 ףיוא המחלמ ןיא םֹודא ןּוא לארׂשי ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד !

 בָאֹומ

 ןעוטפיוא ןּוא רעדנּוװ סעָשילָא

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד םֶרֹוהְי

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיזַחַא

 ךלמ טרעוו ןּוא טנּוּב ַא טכַאמ אּוהַי

 ןּופ .ועגיד עלַא טיט ןּוא ,החּפשמ סבָאְחַא סיוא טָאר אּוהַי

 | לַעַב
 רעטּומ סּוהָיזַחַא הָילַתַע

 ת זּוהְי ןּופ ךלמ רעד טָאֹוהְי

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד זָחָאֹוהְי

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טשָאֹוהְי

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיצַמַא

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד רעטייװצ רעד םָעבָרָי

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד הָירַזַע

 לארׂשי ןֹופ ךלמ רעד ּוהָירַכז

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד םּולַש

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד םחַנמ

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד הָיחקּפ

 לארׂשי ןּופ ךלמ רעד חַקַּפ

 הדּוהי ןּופ ךלמ רעד םֶתֹוי



 | וט הדּוהי ןּופ ךלמ רעד זָחֶא

 גנוּבײרטרַאפ יד .לארׂשי ןּופ ךלמ רעטצעל רעד שֵׁשֹוה

 יש לארׂשי ןּופ

 1 חי הדּוהי ןּופ ךלמ רעד הָיקזִח

 13 חי םִיַלָׁשּורי ףיוא טמּוק ביִרֲחנַס

 5 הלּפּת ןייז .טפַאשקנַארק סּוהְיקזִח

 1 אכ הדּוהי ןּופ ךלמ רעד הָשַנמ

 19 אכ הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ןֹומָא

 ןיא ןענופעג טרעװ הרֹוּת יד .הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיִשאֹי

  .ב שדקמה-תיּב

 3 גכ הדּוהי ןּופ ךלמ רעד זַחָאֹוהְי

 36 גכ הדּוהי ןּופ ךלמ רעד םיִקָיֹוהי

 . ןּופ גנּוּבײרטרַאפ עטשרע .הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ןיִכִיֹוהי

 8. לבּב זיק הדּוהי

 גנּוּבירטרַאפ עטצעל יד .הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיִקדִצ

 18 דכ לבָּב ןייק

 1 הכ םקיחַא זּופ זּוז רעד ּוהָילַדג .דנַאל ןיא ענעּבילּבעג יד
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 ב םיִכָלְמ
 סבָאְחַא ךָאנ לארׂשי ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה בָאֹומ ןּוא א

 | .טיוט
 ןייז ןופ עטַארג רעד ךרוד ןלַאפעגסױרַא זיא ּוהָיַחַא ןּוא;

 ןּוא .ןרָאװעג קנַארק זיא ןּוא ,ןֹורמֹוש ןיא סָאװ ּבוטשרעּבױא
 טנערפ טייג :טגָאזעגנָא יז טָאה ןּוא ,םיחּולש טקישעג טָאה רע
 ןרעװ ןזענעג לעװ ךיא ּביוא ,ןֹורקֶע ןּופ טָאג םעד בּובו-לַעַּב ייּב
 .טפַאשקנַארק רעקיזָאדרעד ןּופ

 :יּבשִּת םעד ּוהָיְלֲא ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןּואי
 ןופ ךלמ םעד ןּופ םיחולש יד ןגעקטנַא ףױרַא יג ,ףיוא ייטש
 ,ָאטינ טָאג ןייק זיא לארׂשי ןיא לײװ יצ :ײז ּוצ דער ןּוא ,ןֹורמֹוׁש
 ךעמּורד* ?ןֹורקֶע ןּופ טָאג םעד בּובוילַעַּב ייּב ןגערפ ריא טיי
 ,ןיהַא ףױרַא טסיּב ּוד סָאװ טעּב סָאד :טנָאזעג ױזַא הוהי טָאה
 ּוטסעװ ןּברַאטש טרעיינ ,ןרעדינּפָארַא טינ ּוטסעװ ןּופרעד
 .ןּברַאטש

 .ןעגנַאגעג ּוהָיִלַא זיא
 רע ןּוא ,םיא ּוצ טרעקענמּוא ךיז ןּבָאה םיחּולש יד ןּוא*

 ?טרעקעגמּוא ךיז ריא טָאה סעּפע סָאװ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה
 זדנוא ןעמוקענפיורַא זיא ןַאמ ַא :טנָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה'
 ּוצ םּוא ךייַא טרעק טייג :טגָאזעג זדנוא ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןגעקטנַא
 :םיא ּוצ ןדער טלָאז ריא ןּוא ,טקישעג ךייַא טָאה סָאװ ךלמ םעד
 ,ָאטינ טָאג ןייק זיא לארׂשי ןיא לײװ יצ :טגָאזעג הוהי טָאה יװַא
 סָאד ,םּורד ?ןֹורקֶע ןּופ טָאג םעד בּובז-לַעַּב ייּב ןגערפ וטסקיש
 יּפָארַא טינ ּוטסעװ ןּופרעד ,ןיהַא ףױרַא טסיּב ּוד סָאװ טעּב
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 יז וַצ רע טָאהי .ןּברַאטש ּוטסעװ ןּברַאטש טרעיינ ,ןרעדינ
 ךייַא זיא סָאװ ןַאמ םעד ןּופ ןעזסיוא סָאד זיא סָאװ :טדערעג
 עקיזָאדיד טדערעג ךייַא ּוצ טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןעמּוקעגפױרַא
 ַא טימ ןַאמ רעקירָאה ַא :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה* ?דיײר
 - טנָאועג רע טָאה .ןדנעל ענייז ףיוא טרּוגעגנָא לטרַאג םענעלעפ
 .יּבשִּת רעד ּוהָיַלֲא זיא סָאד

 קיצפופ ןּופ ןַאמטּפױה ַא טקישעג םיא ּוצ טָאה רע ןוא"
 רע טשרע ,םיא ּוצ ןעגנַאגענפױרַא רע זיא .קיצפּופ ענייז טימ
 רעכַאלטעג :טדערעג םיא ּוצ רע טָאה .גרַאּב ץיּפש ןפיוא טציז
 והָיָלֲא טָאה" .ּפָארַא רעדינ :טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ,ןַאמ
 :קיצּפּופ יד ןּופ ןַאמטּפױה םעד ּוצ טדערעג ןּוא טרעפטנעעג
 ַא ןרעדינּפָארַא לָאז ,ןַאמ רעכַאלטעג ַא ןיּב ךיא בוא ,זיא
 .קיצפּופ ענייד ןּוא ךיד ןרעצרַאפ ןּוא ,למיה ןּופ רעייפ

 -רַאפ טָאה ןּוא ,למיה ןּופ רעייפ ַא טרעדינענּפָארַא טָאה
 .קיצפּופ ענייז ןּוא םיא טרעצ

 ןַאמטּפױה רעדנַא ןַא םיא ּוצ טקישעג רעדיװ רע טָאהיי
 ןפורעגּפָא ךיז טָאה רע ןּוא .קיצפּופ ענייז טימ קיצפּופ ןּופ
 ךלמ רעד טָאה יװַא ,ןַאמ רעכַאלטעג :םיא ּוצ טדערעג ןּוא
 טרעפטנעעג ּוהָיַלֲא טָאה* .ּפָארַא רעדינ ךיז ליַא :טגָאזעג
 לָאז ,ןַאמ רעכַאלטעג ַא ןיּב ךיא ּביױא :טדערעג יז ּוצ טָאה ןּוא
 ענייד ןּוא ךיד ןרעצרַאפ ןּוא ,למיה ןּופ רעייפ ַא ןרעדינּפָארַא
 | -.קיצפּופ

 -רַאפ טָאה ןּוא ,למיה ןּופ רעייפ ַא טרעדינעגּפָארַא טָאה
 .קיצפּופ ענייז ןּוא םיא טרעצ

 עטירד ןּופ ןַאמטּפױה ַא םיא ּוצ טקישעג רעדיװ רע טָאהי
 ןּופ ןַאמטּפױה רעטירד רעד ןּוא ,קיצפּופ ענייז טימ קיצפופ
 ךיז טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,ןעגנַאגענפױרַא זיא קיצפּופ
 םיא ייּב ךיז טָאה רע ןּוא ,ןּוהָיַלֲא רַאפ ינק ענייז ףיוא טקּוּבעג
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 ךיא ,לָאז ,ןַאמ רעכַאלטעג :טדערעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןטעּבעג
 טכענק קיצפּופ עקיזָאדיד ןּופ תושפנ יד ןּוא ,שפנ ןיימ ,ךיד טעּב
 יּפָארַא טָאה רעייפ ַא ,עז=* .ןגיוא ענייד ןיא קידרעװ ןייז ,עניײד
 עקידרעירפ ײװצ יד טרעצרַאפ טָאה ןּוא ,למיה ןּופ טרעדינעג
 לָאז ,דנּוצַא ןּוא ;ןקיצפּופ ערעייז טימ קיצפּופ ןּופ טײלטּפױה
 .ןגיוא ענייד ןיא קידרעװ ןייז שפנ ןיימ

 ּפָארַא רעדינ :ןּוהָיְלֲא ּוצ טדערעג טָאג ןּופ ךאלמ ַא טָאה;*
 .םיא רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ;םיא טימ

 םיא טימ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא רע זיא
 טָאג טָאה ױװַא :טדערעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא* .ךלמ םּוצ
 יֵלַעַּב יּב ןגערפ ּוצ םיחולש טקישעג טסָאה ּוד יו יװַא :טגָאזעג
 ןייק זיא לארׂשי ןיא לײװ סָאד זיא ,ןֹורקֶע ןּופ טָאג םעד בּובז
 טסיּב ּוד סָאװ טעּב סָאד ,םּורד ?טרָאװ ןייז ןגערפ ּוצ ָאטינ טָאג
 ןּברַאטש טרעיינ ,ןרעדינּפָארַא טינ ּוטסעװ ןּופרעד ,ןיהַא ףױרַא
 .ןּברַאטש ּוטסעװ

 סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןּברָאטשעג זיא רע ןוא
 ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶרֹוהְי ןּוא .טדערעג טָאה ּוהָיַלַא
 םעד ,ןטָפָׁשֹוהי ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוהְי ןּופ רָאי ןטייוװצ ןיא טרָא
 | .טַאהעג טינ ןּוז ןייק טָאה רע לו ;הדּוהי ןּופ ךלמ

 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןּוהָיזַחַא ןּופ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא;*
 יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ןענייז יז
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ

 ןעמענפיורַא טלָאזעג טָאה טָאג ןעוו ,ןעוװעג זיא סע ןּוא -
 ןּוא עֶשילֶא ןענייז ,למיה ןפיוא טניוװמערּוטש ַא ןיא ןֹוהָיַלֲא

 :ןעֶשילָא ּוצ טגָאזעג ּוהָיַלֲא טָאה .לֶגלִג ןּופ ןעגנַאנעג ּוהָיַלַא
 זיּב טקישעג ךימ טָאה טָאג םורָאװ ,ךיד טעּב ךיא ,ָאד ּביײלּב
 יו יױװַא ןּוא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :טגָאזעג ץֶשילֶא טָאה .לֵא-תיַּב
 !ןזָאלרַאּפ ךיד לעװ ךיא ּבוא ,טּבעל לעז ןייד
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 .לֵאיתיֵּב ןייק טרעדינענּפָארַא ןּבָאה יז ןּוא
 ּוצ לֵאיתיֵּב ןיא סָאװ םיאיבנ עגנוי יד ןעננַאנעגסױרַא ןענייזי

 טָאג טמענ טנייה זַא ּוטסײװ :טנָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןעֶָשילָא
 ;סײװ ךיא ,ָאי :טגָאזעג רע טָאה !ּפָאק ןייד ןופ רַאה ןייד קעװַא
 .טגיײוװש

 טעּב ךיא ,ָאד ּביילּב ,עָשילֶא :טגָאזעג םיא ּוצ ּוהָיַלֲא טָאהי
 רע טָאה .ֹוחירי ןייק טקישעג ךימ טָאה טָאג םורָאװ ,ךיד
 ּביוא ,טּבעל לעז ןייד יװ יװַא ןּוא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :טגָאזעג
 .ןזָאלרַאפ ךיד לעװ ךיא

 ,ֹוחירי ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא
 - ,ןעָשילָא ּוצ ֹוחירי ןיא סָאװ םיאיבנ עגנּוי יד טנענעג ןּבָאה;

 קעװַא טָאג טמענ טנייה וַא וטסײװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא
 .טגייווש ;סײװ ךיא ,ָאי :טגָאזעג רע טָאה ?ּפָאק ןייד ןּופ רַאה ןייד

 ,ךיד טעּב ךיא ,ָאד ּבײלּב :טנָאועג םיא ּוצ ּוהָיְלֲא טָאה'
 :טגָאזעג רע טָאה .ןדרַי ןויּב טקישעג ךימ טָאה טָאג םורָאװ
 לעװ 1 ּביוא ,טּבעל לעז ןייד יװ יױװַא ןּוא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא
 !ןזָאלרַאפ ךיד

 .ןעגנַאגעג עדייּב ןענייז יז ןּוא
 ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג םיאיבנ עגנוי יד ןּופ ןַאמ קיצּפופ ןענַיז

 ןענייז עדייּב יז ןּוא ;ןטײװ רעד ןּופ רעּביאנגעקַא טלעטשעג ךיז
 ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןעמונעג ּוהָיְלַא טָאה* .ןדרַי םייּב ןענַאטשעג
 ךיז טָאה סע ןּוא ,רעסַאװ סָאד ןגָאלשעג ןּוא ,טלקיוװעגפיונוצ
 ןעגנַאגעגרעּבירַא עדייּב ןענייז יז ןּוא ,רעהַא ןּוא ןיהַא טלייטעצ
 -רעּבירַא ןענייז יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי .שינעקירט ןיא
 ךיא סָאװ טעּב :ןעָשילָא ּוצ טגָאזעג ּוהָיַלֲא טָאה יװַא ,ןעגנַאגעג
 .ריד ןּופ ןרעװ ןעמּונעגקעװַא לעװ ךיא רעדייא ,ןָאט ריד לָאז
 - לייט רעקידעײװצ ַא ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג עֶשילָא טָאה
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 ַא טסָאה :טגָאזעג רע טָאה" .רימ ףיוא ןייז טסיײג ןייד ןּופ -
 רעװ ךיא ןעװ ןעז ךימ טסעוװ ּוד ּביױא .ןטעּבעג ךַאז ערעוװש
 ,טינ רעּבָא ּביוא ,ןעשעג ױזַא ריד טעװ ,ריד ןּופ ןעמּונעגקעװַא
 .ןעשעג טינ סע טעװ

 טשרע ,ןדער ןּוא ןעייג ,ױזַא ןעייג יז יו ,ןעװעג זיא סע ןּואי!
 ןּבָאה יז ןּוא ,דרעפ עקידרעייפ טימ ןגָאװטײר רעקידרעייפ ַא
 טימ ףױרַא זיא ּוהָיַלַא ןּוא ,ןדייּב יז ןשיװצ טדײשעגרעדנַאנַאפ
 ,ןעזעג סע טָאה ץֶשילֶא יװ ןּוא* .למיה ןיא טניוװמערּוטש ַא
 -טייר ,רעניימ רעטָאפ ,רעניימ רעטָאפ :ןעירשעג רע טָאה ױזַא
 !לארׂשי ןּופ רעטייר ןּוא ןגעוו

 ןעמּונעגנָא רע טָאה .ןעזעג טינ רעמ םיא טָאה רע ןּוא
 ןּוא= .רעקיטש ײװצ ףיוא ןסירעצ יז טָאה ןּוא ,רעדיײלק ענייז
 ןלַאפענּפָארַא זיא סָאװ לטנַאמ סּוהָיַלַא ןּביוהעגפיוא טָאה רע
 גערּב םייּב טלעטשעג ךיז ןּוא טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ,םיא ןּופ
 -ּפָארַא זיא סָאװ לטנַאמ סּוהָיַלֲא ןעמּונעג טָאה רע ןּואי* .ןדרַי
 טָאה ןּוא ,רעסַאװ סָאד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,םיא ןּופ ןלַאפעג
 טָאה ךיוא רע זַא ןּוא ?ןּוהָיַלַא ןּופ טָאג רעד הוהי זיא ּוװ :טגָאזעג
 ןיהַא טלייטעצ ךיז רעסַאװ סָאד טָאה ,רעסַאװ סָאד ןגָאלשעג
 .ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא עֶׁשילָא ןּוא ,רעהַא ןּוא

 ןּופ ןעזעג םיא ןּבָאה ֹוחירי ןּופ סָאװ םיאיבנ עננוי יד ןּוא;*
 טּור ןּוהָיַלַא ןּופ טסייג רעד :טגָאזעג ןּבָאה ײז ןּוא ,רעּביאנגעקַא
 ןּבָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןעמוקעג םיא ןעניײז יז ןּוא .ןעֶשילֶא ףיוא
 םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא* .דרע רעד ּוצ םיא רַאפ טקּוּבעג ךיז
 קיצפּופ טכענק ענייד ןשיװצ ןענייז ,ךיד טעּב ךיא ,טָא :טנָאזעג
 ןכּוז ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןייג יז ןלָאז ;ןעגנּוי עשידלעה ,ןַאמ
 ןגָארטרַאפ טָאג ןּופ טסיײג רעד םיא טָאה רעמָאט ;רַאה ןייד
 ןיא רעדָא ,גרעּב יד ןּופ םענייא ףיוא ןפרָאװרַאפ םיא ןּוא
 .ןקיש טינ טלָאז ריא :טגָאזעג רע טָאה .ןלָאט יד ןּופ םענייא
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 ןּוא ,טמעשעג ךיז טָאה רע זיּב םיא ּוצ ןענַאטשעגּוצ יז ןענייזיי
 ,ןַאמ קיצפופ טקישעג ןּבָאה יז ןּוא .טקיש :טגָאועג טָאה רע
 .ןענופעג טינ םיא ןּבָאה ןּוא ,געט יירד טכוועג ןּבָאה יז ןּוא
 ;ּוחירי ןיא ןסעועג זיא רע יװ ,םיא ּוצ טרעקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה'*
 טלָאז ריא :טגָאזעג טינ ְךייַא ךיא ּבָאה :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רע ןּוא
 ?ןייג טינ

 :ןעֶשילָא ּוצ טנָאזעג ןּבָאה טָאטש רעד ןּופ ןשטנעמ יד ןּואיי
 רעזדנוא יװ ױזַא ,רעטּוג ַא זיא טָאטש רעד ןּופ טרָא רעד ,רָאנ עז
 דנַאל סָאד ןּוא ,טכעלש זיא רעסַאװ סָאד רעּבָא ,טעז רַאה
 ,לסיש עיינ ַא רימ טננערּב :טגָאזעג רע טָאה= .טפרַאװרַאפ
 ןוא*: .טכַארּבעג םיא סע יז ןּבָאה .ץלַאז ןיהַא ןײרַא טּוט ןּוא
 'ןּוא ,רעסַאװ םענּופ גנַאגסױרַא םעד ּוצ ןעננַאנעגסױרַא זיא רע
 טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג ןּוא ,ץלַאז ןפרָאװעגנײרַא ןיהַא טָאה
 רעמ ;רעסַאװ עקיזָאדסָאד טכַאמעג טנוזעג ּבָאה ךיא :טנָאזעג
 ןוא* .ןירעפרַאװרַאפ ןייק ןּוא טיוט ןייק ןייז טינ ןטרָאד ןּופ לָאז
 ױזַא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןרָאװעג טנוזעג זיא רעסַאװ סָאד
 .טדערעג טָאה עֶשילֶא סָאװ טרָאװ סָאד יװ

 ןּוא .לֵאזתיַּב ןייק ןטרָאד ןּופ ןעגנַאנעגפױרַא זיא רע ןּואי
 ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ױזַא ,געװ ןטימ ףױרַא טייג רע יװ
 ןּבָאה ןּוא ,םיא ןּופ טעּפשעג ןּבָאה ןּוא ,ךַאלגניא עניילק טָאטש
 !ּפָאקכילּפ ,ףױרַא יג !ּפָאקכילּפ ,ףױרַא יג :טגָאזעג םיא ּוצ
 ,ןעורעד יז טָאה ןּוא ,ךיז רעטניה טרעקענמּוא ךיז רע טָאה;!
 -סױרַא ןענייז .טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא ןטלָאשעג יז טָאה רע ןּוא
 יז ןּופ ןסירעצ ןּבָאה ןּוא ,דלַאװ ןּופ סעטנרעּב ײװצ ןעמוקעג
 .רעדניק קיצרעפ ןּוא ייווצ

 ,לָמרַּכ גרַאּב םּוצ ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגענקעװַא זיא רע ןּוא**
 .ןֹורמֹוש ןייק טרעקעגמּוא ךיז רע טָאה ןטרָאד ןּופ ןּוא
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 רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא ןבָאחַא ןּופ ןּוז רעד םֶרֹוהְי ןּואי }
 ךלמ םעד טְפָׁשֹוהי ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיא ןֹורמֹוש ןיא לארׂשי

 .רָאי ףלעוצ טגיניקעג טָאה רע ןּוא ;הדּוהי ןּופ
 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*

 טָאה רע םורָאװ ;רעטומ ןייז יװ ןּוא רעטָאפ ןייז יװ ױזַא טינ רָאנ
 טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ לַעַּב ןּופ ןייטשלייז םעד ןָאטענּפָא
 ןּופ דניז יד ןָא טפעהַאּב ןעװעג ויא רע רעּבָא* .טכַאמעג
 ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבִרָי
 .ןופרעד טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה רע ;לארׂשי

 ןּוא ,ףָאש ןטלַאהעג טָאה בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד עַׁשיִמ ןּואי
 טרעדנּוה ןּופ לָאװ יד לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ןלָאצ טגעלפ רע
 ויא סע ןּוא* .סרעדיוװ טנזיוט טרעדנּוה ןּוא רעמעל טנזיוט
 בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד טָאה יױװַא ,ןּברָאטשעג זיא בָאְחַא יװ ,ןעװעג
 ךלמ רעד זיא* .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ
 טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןּופ גָאט םענעי ןיא ןעגנַאגעגסױרַא םֶרֹוהְי
 טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא .לארׂשי ץנַאג טליײצעגרעּביא

 ךלמ רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד טְפָׁשֹוהְי ּוצ טקישעג -
 רימ טימ ןייג ּוטסעװ ;רימ ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה בָאֹומ ןּופ
 ;ןײנפױרַא לעװ ךיא :טנָאזעג רע טָאה ?המחלמ ףיוא בָאֹומ ןגעקַא
 יװַא ,קלָאפ ןיימ ױזַא קלָאפ ןייד יװ ױזַא ,ךיא יװַא ּוד יװ ױזַא
 טימ :טגערפעג רע טָאה .דרעפ עניימ ױזַא דרעפ ענייד יװ
 געװ ןטימ :טנָאזעג רע טָאה ?ןײגפױרַא רימ ןלָאז געװ רעסָאװ
 .םֹודָא ןּופ רּבדמ םעד ןּופ

 ןופ ךלמ רעד ןּוא ,לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןעגנַאגעג יא"
 טײרדעגמורַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,םֹודָא ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,הדּוהי
 ,ליח ןרַאפ רעסַאװ ןייק ןעװעג טינ זיא סע ןּוא ,סגעװ געט ןּביז
 ןופ ךלמ רעד טָאה" .ייז רעטניה סָאװ תומהּב יד רַאפ ןּוא
 עקיזָאדיד ןפורעגפיונּוצ טָאה טָאג םורָאװ !ײװ :טגָאזעג לארׂשי
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 טָאה** .בָאֹומ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג ּוצ יז ,םיכלמ יירד
 ןלָאז רימ זַא ,טָאג ןּופ איבנ ַא ָאטינ ָאד זיא :טגָאזעג טָפָׁשוהְי
 יד ןּופ רענייא ןפּורענּפָא ךיז טָאה ?טָאג ייּב םיא ךרּוד ןגערפ
 ָאד ויא ָאד :טנָאזעג טָאה ןּוא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ןּופ טכענק
 יד ףיוא רעסַאװ ןסָאגעג טָאה סָאװ ,ןטָפֶש ןּופ ןּוז רעד עֶשילָא
 ָאד זיא םיא ייּב :טנָאזעג טְּפָׁשֹוהי טָאהי* .ןּוהָיְלֲא ןּופ טנעה
 | .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד

 ןּופ ךלמ רעד ןּוא טּפָׁשֹוהְי ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא
 טנָאועג עֶשילֶא טָאה'* .םיא ּוצ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה םֹודֶא
 ּוצ ייג ?ריד טימ ןָא ךיז ךיא רעק סָאװ :לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ
 .רעטּומ ןייד ןּופ םיאיבנ יד ּוצ ןּוא ,רעטָאפ ןייד ןּופ םיאיבנ יד
 טָאג םורָאװ !עטינ :טגָאזעג םיא ּוצ לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאה
 רעד ןיא ןּבעג ּוצ יז ,םיכלמ יירד עקיזָאדיד ןפּורעגפיונּוצ טָאה
 טּבעל סע יװ יװַא :טגָאזעג עֶשילֶא טָאהי* .בָאֹומ ןּופ טנַאה
 טינ ןיוש ךיא ןעוו זַא ,םיא רַאפ ייטש ךיא סָאװ תֹואָבצ ןּופ טָאג
 טלָאװ ךיא ּביוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד טְפָשֹוהְי ןּופ םינּפ םעד
 ןּוא !ןעזעגנָא ךיד טלָאװ ךיא ּבױא ןּוא ,ריד ףיוא טקּוקעג
 .רעליּפש ַא רימ טננערּב ,דנּוצַא

 ױזַא ,טליּפשעג טָאה רעליּפש רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא
 :טגָאזעג טָאה רע ןּואי* .טָאג ןּופ טנַאה יד ןעוועג םיא ףיוא זיא
 ףיוא רעּבירג לָאט ןקיזָאדמעד טכַאמ :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא
 ןעז טינ טעװ ריא :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא םורָאװ* .רעּבירג
 טעװ לָאט רעקיזָאדרעד ןּוא ,ןגער ןייק ןעז טינ ןּוא ,טניװ ןייק
 ןּוא ריא ,ןעקנירט טעװ ריא ןּוא ,רעסַאװ טימ ןרעװ טליפעגנָא
 קיצניװ ךָאנ זיא סָאד ןּוא* .תומהּב ערעיײַא ןּוא יפ ערעײַא
 .טנַאה רעיא ןיא בָאֹומ ןּבעג ךיוא טעװ רע ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא
 ןּוא ,טָאטש עטקיטסעפַאּב רעדעװטעי ןגָאלש טעװ ריא ןּוא*
 - םיוּב ןטּוג רעדעװטעי ןּוא ;טָאטש עטלײװרעדסױא רעדעװטעי
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 ריא טעװ רעסַאװ לַאװק רעדעװטעי ןּוא ,ןפרַאװנייַא ריא טעװ
 -רַאפ ריא טעװ דלעפ קיטש טּוג רעדעװטעי ןּוא ,ןּפָאטשרַאפ
 .רענייטש טימ ןּברַאד

 ףיוא טגנערּב עמ ןעוו ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ,םֹודֶא ןּופ געוו םעד ןּופ סױרַא טמּוק רעסַאװ טשרע ,ןּברק םעד
 .רעסַאװ ןטימ ןרָאװעג לּופ זיא דנַאל סָאד ןּוא

 -פיורַא ןענייז םיכלמ יד זַא טרעהעג ןּבָאה בָאֹומ ץנַאנ ןּואי
 נייַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ייז ףיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ ןעמּוקעג
 :רעכעה ןּוא טרּוננָא ןַא ןָא טרּוג סָאװ ןכַאלטיא ןּופ ,טלמַאזעג
 ןּבָאה יז יװ ןּוא= .קרַאמעג םייּב טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 ןפיוא טניישעג ןּוז יד טָאה ױזַא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז
 רעסַאװ סָאד ןטײװ ןּופ ןעזעג ןּבָאה םיבָאֹומ יד ןּוא ,רעסַאװ
 ;סָאד ויא טּולּב :טנָאזעג יז ןּבָאה* .טּולּב יװ יװַא טור
 ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא ,םיכלמ יד טנירקעצ ךיז ןּבָאה ןגירקעצ
 !בָאֹומ ,ּביױר םּוצ ,דנּוצַא ןּוא .ןרעדנַא םעד רענייא

 יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעגַאל ןיא ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא*
 יז ויִּב בָאֹומ ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז לארׂשי
 ןּוא ןגָאלשעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא .ייז רַאפ ןפָאלטנַא ןענַײז
 ּוװ ןּוא ,טרעטשעצ יז ןּבָאה טעטש יד ןּוא* .בָאֹומ ןגָאלשעג
 ןייטש ַא ןפרָאװעג רעכַאלטיא יז ןּבָאה ,דלעפ קיטש טּוג ַא רָאנ
 ןּבָאה רעסַאװ לַאװק רעדעװטעי ןּוא ,טליפעננָא סע ןּבָאה ןּוא
 -נייַא יז ןּבָאה םיוּב ןטּוג רעדעװטעי ןּוא ,טּפָאטשרַאפ יז
 -רעיומ עריא ןזָאלעגרעּביא זיולּב ןּבָאה יז זיּב ,ןפרָאװעג
 "מּורַא יז ןּבָאה רערעדיילש יד ןּוא ;תֶשֶרַח-ריק ןיא רענייטש
 .ןגָאלשעצ יז ןּבָאה ןּוא ,טלגנירעג

 זיא המחלמ יד זַא ןעזעג טָאה בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד ןּוא=
 טרעדנוה ןּביז ךיז טימ ןעמונעג טָאה רע ןּוא ,םיא ןּופ רעקרַאטש
 ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןכערּבּוצכרּוד ידּכ ,דרעווש ַא ןעיצ סָאװ ןַאמ
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 ןייז ןעמּונעג רע טָאה" .טנעקעג טינ ןּבָאה יז רעּבָא ,םֹודָא
 םיא טָאה ןּוא ,םיא ךָאנ ןגיניק טלָאזעג טָאה סָאװ רוָכּב םעד ןּוז
 ןּוא .רעיױמ רעד ףיוא רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ טכַארּבעגפיוא
 ןּבָאה יז ןּוא ;לארׂשי ףיוא ןרָאצ רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא סע
 .דנַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ןּוא ,םיא ןּופ ןגיוצעגקעװַא

 טָאה םיאיבנ עגנוי יד ןּופ רעּבײװ יד ןּופ יורפ ַא ענייא ןּואי יד
 ,ןַאמ ןיימ ,טכענק ןייד :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןעֶָשילָא ּוצ ןעירשעג

 -סטָאג ןעװעג זיא טכענק ןייד זַא טסײװ ּוד ןּוא ;טױט זיא
 עניימ ךיז ּוצ ןעמענ ןעמּוקעג זיא בֹוחילַעַּב רעד ןּוא ;קיטכרָאפ
 סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ עֶׁשילֶא טָאהי .טכענק רַאפ רעדניק ײװצ
 :טגָאזעג יז טָאה ?זיוה ןיא ּוטסָאה סָאװ רימ גָאז ?ןָאט ריד ךיא לָאז
 .ליא לגירק ַא ויולּב רָאנ ,ויוה ןיא טשינרָאג טָאה טסניד ןייד
 עלַא ןּופ ,ןסיורעד ןּופ םילּכ ריד גרָאּב יג :טגָאזעג רע טָאה*
 טסלָאז ןּוא* .ןגרַאק טינ טסלָאז ;םילּכ עקידיײל ,םינכש ענייד
 ענייד רעטניה ןּוא ריד רעטניה ריט יד ןסילשרַאפ ןּוא ןײגנײרַא
 עלּופ יד ןּוא ;םילּכ עקיזָאדיד עלַא ןיא ןסיננָא טסלָאז ןּוא ,ןיז
 .ןקּורקעװַא ּוטסלָאז

 יד ןסָאלשרַאפ טָאה יז ןּוא ,םיא ןּופ ןעגנַאגענקעװַא יז זיא*
 ,טגנַאלרעד ריא ןּבָאה יז :ןיז עריא רעטניה ןּוא ךיז רעטניה ריט
 ןענייז םילּכ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא" .ןסָאגעגנָא טָאה יז ןּוא
 רימ גנַאלרעד :ןּוז ריא ּוצ טגָאזעג יז טָאה יװַא ,לּופ ןרָאװעג
 ילּכ ןייק רעמ ָאטינ :טגָאזעג ריא ּוצ רע טָאה .ילּכ ַא ךָאנ
 .טלעטשענּפָא ךיז טָאה לייא סָאד ןּוא

 ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןעמּוקעג יז זיאי
 ןייד לָאצַאּב ןּוא ,לייא סָאד ףיוקרַאפ יג :טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 .טשער םעד ףיוא ןּבעל טסעװ ןיז ענייד טימ ּוד ןּוא ,בֹוח

 ןעגנַאגעגרעּבירַא עֶׁשילֶא זיא ,גָאט ןייא ןעװעג זיא סע ןּואי
 םיא יז טָאה ,יורפ עכייר ַא ןעװעג זיא ןטרָאד ןּוא ,םַנּוׁש ןייק
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 רע רָאנ ןעוו זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא .טיױרּב ןסע ּוצ ןטלַאהרַאפ
 .טיורּב ןסע ּוצ ןיהַא ןרעקרַאפ רע טגעלפ ,ןעגנַאגעגכרּוד זיא

 זַא סײװ ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,עז :ןַאמ ריא ּוצ טנָאזעג יז טָאהי -
 ודנּוא ייּב ךרוד טייג סָאװ טָאג ןּופ ןַאמ רעקילײה ַא יא סָאד
 טרעיומעג ןיילק ַא ,ךיד טעּב ךיא ,ןכַאמ רימָאל* .דימּת
 ַא םיא רַאפ ןלעטשקעװַא ןטרָאד רימָאל ןּוא ,לּביטשרעּבױא
 יו ,ןייז טעװ סע ןּוא ,ּפמָאל ַא ןּוא ,לּוטש ַא ןּוא שיט ַא ןּוא ,טעּב
 .ןיהַא ןרעקנייַא רע טעװ ױזַא ,זדנּוא ּוצ טמּוק רע

 ןּוא ,ןעמוקעג ןיהַא רע זיא ,גָאט ןייא ןעוװעג זיא סע ןּוא'י
 ךיז טָאה ןּוא ,ּבּוטשרעּבױא רעד ןיא טרעקענניַא טָאה רע
 ףּור :יזחיַנ גנוי ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .טגיײלעג ןטרָאד
 ךיז טָאה יז ןּוא ,ןפּורעג יז רע טָאה .תיִמַנּוש עקיזָאדיד
 .םיא רַאפ טלעטשעג

 ּוד ,עז :ריא ּוצ טשרָאקַא גָאז :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה'*
 סָאװ ;גרָאז עצנַאג עקיזָאדיד ןגעווטרעזדנּוא ןּופ טגרָאזעג טסָאה
 ךלמ םּוצ ריד רַאפ ןדער ּוצ ָאד זיא ?ריד רַאפ ןָאט ּוצ ָאד זיא
 םַאטש ןיימ ןשיװצ :טגָאזעג יז טָאה ?ליח ןּופ רַאה םּוצ רעדָא
 .ךיא ץיז

 ?ריא רַאפ ןָאט ּוצ ָאד טרָאפ זיא סָאװ :טנָאזעג רע טָאה*
 ריא ןּוא ,דניק ןייק טינ טָאה יז ,רָאװרַאפ :טנָאועג יֹוחיִנ טָאה
 יז טָאה רע ןּוא ,יז ףּור :טגָאזעג רע טָאה* .טלַא ויא ןַאמ
 ;טנָאזעג רע טָאה* .ריט ןיא טלעטשעג ךיז טָאה יז ןּוא ,ןפורעג
 ַא ןודלַאה ּוטסעװ ,רָאי ַא רעּביא טציא יװ ױזַא ,טייצ רעד ןיא
 טסלָאז !ןַאמ רעכַאלטעג רַאה ןיימ ,ןיינ :טגָאזעג יז טָאה .ןּוז
 .טסניד ןייד ןרַאנ טינ

 ןרָאּבעג טָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא יורפ יד ןּואיי
 ּוצ טָאה ץֶשילָא יי יױװַא ,םּורַא רָאי ַא ןיא ,טייצ רעד ןיא ןּוז ַא
 .טדערעג ריא
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 ןייא ןעװעג זיא סע ןּוא ;ןסקַאװענפיוא זיא דניק סָאד ןּוא'*
 .סרעטינש יד ייּב רעטָאפ ןייז ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא רע יא ,גָאט
 !ּפָאק ןיימ ,ּפָאק ןיימ :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּואי"
 .רעטּומ ןייז ּוצ קעװַא םיא גָארט :גנוי םּוצ טגָאזעג רע טָאה
 .רעטּומ ןייז ּוצ טכַארּבעג םיא ןּוא ןגָארטעגקעװַא םיא רע טָאה"
 זיא א ,גָאט ןּבלַאה זיּב ינק עריא ףיוא ןסעזעג זיא רע ןּוא
 / .ןּברָאטשעג

 - ןפיוא טגײלעגקעװַא םיא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא יז זיא**
 - ןּוא ,ןסָאלשרַאּפ םיא טָאה יז ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּופ טעּב
 טָאה ןּוא ןַאמ ריא ּוצ ןפורעג טָאה יז ןּוא* .ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 טימ ןעגנּוי יד ןּופ םענייא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ קיש :טגָאזעג
 םּוצ ןפױלרעּבירַא לעװ ךיא ןּוא ,סנילעזייא יד ןּופ רענייא
 ריא ּוצ רע טָאה* .ןרעקמוא ךיז לעװ ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג
 - טינ ןּוא שדֹוח-שאר טינ ,טנייה םיא ּוצ ּוטסייג סָאװרַאפ :טגָאזעג
 .דירפ זיא סע :טנָאזעג יז טָאה ?תּבש

 ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןילעזייא יד טלטָאזעגנָא טָאה יז ןּוא* |
 ,ןטייר ןיא ןטלַאהפיוא טינ ךימ טסלָאז ;ײג ןּוא ּביײרט :גנּוי ריא
 .ןסייהעג ריד ּבָאה ךיא ןדייס

 ןפיוא ןַאמ ןכַאלטעג םּוצ ןעמּוקעג ןּוא ןעננַאנעג זיא יז ןּוא*
 טָאה ןַאמ רעכַאלטעג רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא .לֶמרַּכ גרַאּב
 ;ןיזחִיַג גנוי ןייז ּוצ טגָאזעג רע טָאה יװַא ,ןטייװ ןּופ ןעזרעד יז
 ,ןגעקטנַא ריא טשרָאקַא ףיול דנּוצַא* .תימַנּוש ענעי זיא ןָא
 זיא ?ןַאמ ןייד ּוצ דירפ זיא ?ריד ּוצ דירפ זיא :ריא ּוצ גָאז ןּוא
 .דירפ :טגָאזעג יז טָאה ?דניק םּוצ דירפ

 ןוא ,גרַאּב ןפיוא ןַאמ ןכַאלטעג םּוצ ןעמּוקעג זיא יז ןּואיי
 -קעװַא יז טנענעג יִזחיִג טָאה ;סיפ ענייז ןָא ןעמּונעגנָא ךיז טָאה יז
 . ,ּפָא יז זָאל :טגָאזעג טָאה ןַאמ רעכַאלטעג רעד רעּבָא ,ןסיוטשוצ
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 ןּופ ןליוהרַאפ טָאה טָאג ןּוא ,טרעטיּברַאפ זיא לעז ריא םורָאװ
 .טלייצרעד טינ רימ טָאה ןּוא ,רימ

 ?רַאה ןיימ ייּב ןּוזַא ןטעּבעג ןעד ךיא ּבָאה :טגָאזעג יז טָאה
 ?ןרַאנעג טינ ךימ טסלָאז :טגָאזעג טינ ךיא ּבָאה

 םענ ןּוא ,ןדנעל ענייד ןָא טרּוג ,ןיזחיִג ּוצ טגָאזעג רע טָאה
 ,ןצימע ןפערטנָא טסעוו ּוד זַא ;יײג ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא ןקעטש ןיימ
 ,ןסירנַאּב ךיד טעװ רעצימע זַא ןּוא ,ןסירגַאּב טינ םיא וטסלָאז
 ןקעטש ןיימ ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא ;ןרעפטנע טינ םיא ּוטסלָאז
 .םינּפ סלגניא ןפיוא

 ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :לנניא ןּופ רעטּומ יד טגָאזעג טָאה*
 !ןזָאלּפָא ךיד לעװ ךיא ּביוא ,טּבעל לע ןייד יו ױזַא ןּוא

 .ריא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ןּוא ןענַאטשענפיוא רע זיא
 "פורַא טָאה ןּוא ,סױרַאפ יז ןעננַאגעגקעװַא זיא יִזחיג ןּוא-י

 ןייק ןּוא לוק ןייק רעּבָא ,םינּפ סלגניא ןפיוא ןקעטש םעד ןָאטעג
 טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא םיא טרעקעגמּוא ךיז רע טָאה .גנורעה
 -פיוא טינ ךיז טָאה לנניא רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טלייצרעד םיא
 .טּפַאכעג

 זיא לגניא רעד טשרע ,זיוה ןיא ןעמּוקעג זיא ץֶׁשילֶא ןּוא*
 ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא* .טעּב ןייז ףיוא טגײלענקעװַא ,טױט
 טָאה רע ןּוא ,ןעיײוװצ יז רעטניה ריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה ןּוא
 ךיז טָאה ןּוא ףױרַא זיא רע ןּוא** .טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ
 ןייז ףיוא ליומ ןייז ןָאטענפױרַא טָאה ןּוא ,דניק ןרעּביא טגיײלעג

 ענייז ףיוא טנעה ענַײז ןּוא ,ןגיוא ענייז ףיוא ןגיוא ענייז ןּוא ,ליומ !
 ביל רעד ויִּב ,םיא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןּוא ,טנעה
 ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע ןּוא* .םערַאװ ןרָאװעג זיא לגניא ןּופ
 ;רעהַא לָאמ ןייא ןּוא ןיהַא לָאמ ןייא זיוה ןיא ןעננַאגעגמּוא זיא ןּוא
 רעד ןּוא ;םיא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ןּוא ףױרַא זיא רע ןּוא
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 -פיוא טָאה לנניא רעד ןּוא ,לָאמ ןּביז ויּב ןסָאנעג טָאה לגניא
 .ןגיוא ענייז טכַאמענ

 עקיוָאדיד ףּור :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןיוחיִנ ןפורעג רע טָאה*
 ;םיא ּוצ ןעמּוקעגנײרַא זיא יז ןּוא ,ןפּורעג יז רע טָאה .תיִמנּוש
 .ןּוז ןייד םענ :טגָאזעג רע טָאה

 טָאה ןּוא ,סיפ ענייז ּוצ ןלַאפעג זיא ןּוא ,ןעמוקענּוצ יז זיאיי
 זיא ןּוא ןז ריא ןעמונעג טָאה יז ןּוא .דרע רעד ּוצ טקּוּבעג ךיז
 .ןעגנַאגעגסױרַא

 רעגנּוה ַא ןּוא ;לֶנלִג ןייק טרעקענמּוא ךיז טָאה עֶׁשילָא ןּואיי
  רַאפ ןסעועג ןעניײז םיאיבנ עגנוי יד ןּוא ;דנַאל ןיא ןעוװעג זיא
 ,פָאט ןסיורג םעד ּוצ לעטש :גנוי ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה ;םיא
 רענייא זיא* .םיאיבנ עננּוי יד רַאפ ץכעקעג ַא ּפָא ךָאק ןּוא
 טָאה רע ןּוא ,רעכַאטיײרק ןּבילק דלעפ ןיא ןעגנַאגענסױרַא
 עדליװ ןּופרעד ןּבילקעננָא טָאה ןּוא למיוּבדלעפ ַא ןענּופעג
 טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא .סנייז דיילק לּופ ַא סעקרעגוא
 טינ סע ןּבָאה יז לײװ ;ץכעקעג ּפָאט ןיא ןטינשעגנײרַא סע
 ןּוא ;ןסע םּוצ ןשטנעמ יד ןסָאגעגנײרַא ןעמ טָאה* .טנעקעג
 יװַא ,ץכעקעג םעד ןּופ ןסעגעג ןּבָאה יז יװ ,ןעװעג זיא סע
 ,ּפָאט ןיא זיא טױט :טגָאזעג ןּוא ןעירשענסיוא יז ןּבָאה
 רע טָאה*י .ןסע טנעקעג טינ ןּבָאה יז ןּוא .ןַאמ רעכַאלטעג
 ,ּפָאט ןיא ןטָאשעגנײרַא טָאה רע ןּוא .לעמ טגנערּב ָאט :טנָאזעג
 .ןסע יז ןלָאז ןּוא ,ןשטנעמ יד רַאפ ןײרַא סיג :טגָאזעג טָאה ןּוא
 .ןעוועג טינ ּפָאט ןיא זיא זייּב םּוׁש ןייק ןּוא

 טָאה ןּוא ,הָׁשָלָׁשילַעַּב ןּופ ןעמוקעג זיא ןַאמ ַא ןואי
 ,האּובּת רעטשרע ןּופ טיורּב ןַאמ ןכַאלטעג םעד טכַארּבעג
 .קַאז ןייז ןיא ןעגנַאז עשירפ ןּוא ,ןטיורּב ענעטשרעג קיצנַאװצ
 ןייז טָאה= .ןסע יז ןלָאז ןּוא ,ןשטנעמ יד ּביג :טגָאזעג רע טָאה
 .טרעדנּוה רַאפ ןעגנַאלרעד סָאד ךיא ןעק יװ :טגָאזעג תרשמ
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 םורָאװ .ןסע יז ןלָאז ןּוא ,ןשטנעמ יד ּביג :טנָאזעג רע טָאה ?ןַאמ
 ןוא** .ןוָאלרעּביא ךָאנ ןּוא ןסע ןלעװ יז :טגָאזעג טָאג טָאה יױזַא
 ךָאנ ןּוא ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא ,ייו רַאפ טגנַאלרעד טָאה רע
 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,ןזָאלעגרעּביא

 זיא םֶרַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ רעריפ-ליח רעד ןֶמַעַנ ןּואי ןד
 םורָאװ ,ןעזעננָא ןּוא ,רַאה ןייז ייּב ןַאמ רעסיורג ַא ןעוועג

 רעד ןּוא .םָרַא ּוצ העּושי עסיורג ַא ןּבעגעג טָאג טָאה םיא ךרּוד
 .ערֹוצמ ַא רעּבָא ,רוּביג רעשידלעה ַא ןעװעג זיא ןַאמ

 ןּבָאה ןּוא ,סעדנַאּב ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז םימַרַא יד ןּואי
 טנידַאּב טָאה יז ןּוא ;לדיײמ ןיילק ַא לארׂשי דנַאל ןּופ ןעגנַאפעג
 זיא יַאװלה :עטנרַאה ריא ּוצ טגָאזעג יז טָאה* .ּבײװ סנֶמַעַנ
 םיא טלָאװ רע ;ןֹורמֹוש ןיא סָאװ איבנ םעד ייּב רַאה ןיַימ
 .תערצ ןייז ןּופ טלייהעגסיוא לָאמסנעד

 ּוצ יװַא ,רַאה ןייז טליײצרעד טָאה ןּוא ןעמוקעג רע זיאי
 דנַאל ןּופ סָאװ לדיימ יד טדערעג טָאה יװַא ןּוא ױזַא ;ןגָאז
 ךיא ןּוא ,ייג םּוק :טנָאזעג םֶרַא ןּופ ךלמ רעד טָאה" .לארׂשי
 .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ ווירּב ַא ןקיש לעװ

 ןעצ ךיז טימ ןעמּונעג טָאה רע ןּוא ,ןעגנַאגעג רע זיא
 גנַאג ןעצ ןּוא ,קיטשדלָאג טנזיוט סקעז ןּוא ,רעּבליז רענטנעצ
 ךלמ םעד ּוצ ווירּב םעד טכַארּבעג טָאה רע ןּוא* .רעדיילק
 ווירּב רעקיזָאדרעד יװ ,דנּוצַא ןּוא :ןגָאז ּוצ יװַא ,לארׂשי ןּופ
 ,ןענֶמַעַנ טכענק ןיימ טקישעג ריד ךיא ּבָאה טָא ,ריד ּוצ טמּוק
 .תערצ ןייז ןּופ ןלייהסיוא םיא ּוטסלָאז

 -רעּביא טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ןּוא ,רעדײלק ענייז ןסירעצ רע טָאה יױזַא ,ווירּב םעד טנעיײלעג
 ןכַאמ ּוצ ןּוא ןטײט ּוצ טָאג ַא ןעד ךיא ןיּב :טגָאזעג טָאה
 ןשטנעמ ַא ןלייה ּוצ ,רימ ּוצ טקיש רעקיזָאדרעד זַא ,קידעּבעל
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 ןַא זַא ,טעז ןּוא ,ךייַא טעּב ךיא ,רָאנ טקרעמ ,ָאי ?תערצ ןייז ןּופ
 .רימ ןגעקַא רע טכּוז דיירסיוא

 טָאה ןַאמ רעכַאלטעג רעד ץֶשילֶא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי
 ,רעדיײלק ענייז ןסירעצ טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד זַא טרעהעג
 ּוטסָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךלמ םּוצ טקישעג רע טָאה
 ןּוא ,רימ ּוצ ןעמּוק טשרָאקַא רע לָאז ?רעדיילק ענייד ןסירעצ
 .לארׂשי ןיא איבנ ַא ָאד זיא סע זַא ןסיוו טעװ רע

 ,ןגעווטייר ענייז טימ ןּוא דרעפ ענייז טימ ןעמּוקענ ןְמַעַנ ויא*
 .זיוה סעֶָשילָא ןּופ גנַאננייַא םעד רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא

 ,ייג :ןגָאז ּוצ יױזַא ,חילש ַא םיא ּוצ טקישעג עֶשיִלֶא טָאה" |
 טעװ ּבײל ןייד ןּוא ,ןדרַי ןיא לָאמ ןּביז ןדָאּב ךיז טסלָאז ןּוא
 .ןייר ןרעװ טסעוו ןּוא ,ריד ּוצ ןרעקמּוא ךיז

 ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןּוא ,טנרעצעג ןָמֲעַנ טָאה;:
 -סױרַא רע טעװ ןײנסױרַא ,טניימעג ּבָאה ךיא ,עז :טגָאזעג טָאה
 םעד ּוצ ןפּור טעװ ןּוא ,ןלעטשקעװַא ךיז טעװ ןּוא ,רימ ּוצ ןייג
 םעד ףיוא טנַאה ןייז טימ ןכָאפ ןּוא ,טָאנ ןייז הוהי ןּופ ןעמָאנ
 ,רַּפרַּפ ןּוא הָנָמַא טינ ןענייז= .תערצ יד ןעמענקעװַא ןּוא ,טרָא
 ןעק ?לארׂשי ןּופ ןרעסַאװ עלַא ןּופ רעסעּב ,קֶׂשֶמַד ןּופ ןכייט יד
 "מוא ךיז טָאה רע ןּוא ?ןייר ןרעוו ןּוא ,יײז ןיא ןדָאּב טינ ךיז ךיא
 .ןרָאצמירג טימ ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןּוא טרעקעג

 ןּוא םיא ּוצ טדערענ ןּבָאה ןּוא ,טנענעג טכענק ענייז ןּבָאה'*
 ַא ןסייהעג ריד טלָאװ איבנ רעד זַא ,רעטָאפ ןיימ :טגָאזעג
 ריד טגָאז רע זַא יװ טנייה ?ןָאטעג טינ ןעד ּוטסלָאװ ,ךַאז עסיורג
 ?ןייר רעוו ןּוא ,ךיז דָאּב :רָאנ

 ןּביז ןדרַי ןיא טלבוטעג ךיז ןּוא טרעדינעגּפָארַא רע טָאה;*
 ביל ןייז ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ,לָאמ
 ןּוא ,לגניא ןיילק ַא ןּופ ּביײל רעד יװ ױזַא טרעקעגמוא ךיז טָאה
 .ןייר ןרָאװעג זיא רע
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 טימ רע ,ןַאמ ןכַאלטעג םּוצ טרעקעגמּוא .ךיז רע טָאה*
 טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,הנחמ רעצנַאנ ןייז
 ןייק ָאטינ זַא ךיא סיײװ דנּוצַא טָא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא רַאפ
 ,דנּוצַא ןּוא .לארׂשי ןיא זױלּב רָאנ דרע רעצנַאג רעד ףיוא טָאג
 רע טָאה" .טכענק ןייד ןּופ הנתמ ַא ,ךיד טעּב ךיא ,ןָא םענ
 ּביוא ,םיא רַאפ ייטש ךיא סָאװ הוהְי טּבעל סע יװ ױזַא :טנָאזעג
 ,ןעמענ ּוצ םיא ּוצ ןענַאטשענּוצ זיא רע ןּוא !ןעמענ לעװ ךיא
 סָאד ּביוא :טגָאזעג ןֶמֲעַנ טָאה= .טלָאװענ טינ טָאה רע רעּבָא
 יד ,דרע טכענק ןייד ןרעוװ ןּבעגעג ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,טינ
 טינ רעמ טעװ טכענק ןייד םורָאװ ;ןעלזייאלומ ײװצ ןּופ אׂשמ
 רעטעג ערעדנַא ּוצ רעפּפָאטכַאלש רעדָא רעפּפָאדנַארּב ןכַאמ
 -רַאפ הוהי לָאז ךַאז רעקיזָאדרעד רַאפ** .הוהי ּוצ זיולּב רָאנ
 ךיז ןֹומַר ןּופ זיוה ןיא טמּוק רַאה ןיימ ןעװ :טכענק ןייד ןּבעג
 ךיא ןּוא ,טנַאה ןיימ ףיוא טנעלעגנָא זיא רע ןּוא ,ןקּוּב ּוצ ןטרָאד
 זיוה ןיא ןקּוּב ךיז זּומ ךיא ןעװ ,ןֹומְר ןּופ זיוה ןיא ןקּוּב ךיז לעװ
 רעקיזָאדרעד ןיא טכענק ןייד ןּבעגרַאפ הוהי לָאז ,ןֹומִר ןּופ
 זיא רע ןּוא .םולשּב יג :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה" .ךַאז
 .דנַאל קערטש ַא םיא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא

 טָאה ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד עץֶשילָא ןּופ גנוי רעד ,יוחינ ןּוא*י
 םעד ןְמַעַנ ןקיזָאדמעד טגָאזענּפָא רַאה ןיימ טָאה טָא :טגָאועג
 .טכַארּבעג טָאה רע סָאװ סָאד טנַאה ןייז ןּופ ןעמענּוצנָא ,ימַרַא
 ןּופ ןעמענ ןּוא ,ןפולכָאנ םיא זּומ ךיא זַא ,טּבעל טָאג יװ יױזַא
 ' !סעּפע םיא

 ןעזעג טָאה ןְמֲעַנ יװ ןּוא ;ןענְמַעַנ טגָאיעגכָאנ טָאה יזחיִג ןּוא
 -טייר ןּופ ןעגנורּפשענּפָארַא רע זיא ױזַא ,םיא ךָאנ ןפיול ןצימע
 רע טָאה* ?דירפ זיא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא םיא ןגָאװ
 טָא :ןגָאז ּוצ יװַא ,טקישעג ךימ טָאה רַאה ןיימ .דירפ :טגָאזעג
 ןופ טײלעגנּוי יײװצ רימ ּוצ ןעמוקעג ןענייז דנּוצַא טשרָאקָא
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 ,ייז רַאפ ּבינ .םיאיבנ עגנּוי יד ןּופ ,םירפא ןּופ גרעּבעג םעד
 .רעדיילק גנַאג ײװצ ןּוא רעּבליז רענטנעצ ַא ,ךיד טעּב ךיא
 רע ןּוא .רענטנעצ ײװצ םענ ,קיליװַאּב :טגָאזעג ןֶמֵעַנ טָאה=
 רענטנעצ יײװצ ןדנּוּבעגניַא טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןענַאטשעגּוצ זיא
 ןּבעגעג ןּוא ,רעדיילק גנַאג יײװצ ןּוא ,ךַאלקעז ייווצ ןיא רעּבליז
 .סיורַאפ םיא ןגָארטעג סע ןּבָאה יז ןּוא ,ןעגנּוי ענייז ןּופ יײווצ ּוצ
 סע רע טָאה יװַא ,לנרעּב םּוצ ןעמּוקעג זיא רע יװ ןואי
 רע ןּוא ;זױה ןיא ןטלַאהַאּב ןּוא ,טנַאה רעייז ןּופ ןעמּונעגּוצ
 .ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז יז ןּוא ,ןשטנעמ יד טקישענקעװַא טָאה

 ןייז רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע ןואיי
 טָאה ?יזחינ ,ןענַאװ ןּופ :טגָאזעג םיא ּוצ ץֶשיִלֶא טָאה .רַאה
 טָאהי .ןעגנַאגעג טינ ץעגרע ןיא זיא טכענק ןייד :טנָאזעג רע
 ןַאמ ַא ןעװ ןעגנַאגעגטימ ץרַאה ןיימ טינ זיא :טגָאזעג םיא ּוצ רע
 סָאד ויא ?ןגעקטנַא ריד ןגָאװטײר ןייז ןּופ טיירדעגמּוא ךיז טָאה
 רעדָא ,רעדיילק ןעמענ ןּוא ,רעּבליז ןעמענ ּוצ טיצ ַא
 ,רעדניר ןּוא ףָאש רעדָא ,רענטרעגנייוו ןּוא רענטרענטרעּבלייא
 ךיז תערצ סנֶמעִנ לָאז םּורדי ?ןטסניד ןּוא טכענק רעדָא
 .קיּביא ףיוא ןעמָאז ןייד ןָא ןּוא ריד ןָא ןטפעהַאּב

 ןסייוו ערֹוצמ םיא רַאפ ןּופ ןעננַאנעגסױרַא זיא רע ןּוא
 .יינש יװ

 רעד ,רָאנ עז :ןעֶָשילָא ּוצ טגָאזעג ןּבָאה םיאיבנ עגנוי יד ןּואי
 רימָאל" .ודנוא רַאפ גנע ּוצ זיא ריד רַאפ ןציז רימ ּוװ טרָא

 ןּופ רעכַאלטיא ןטרָאד ןּופ ןעמענ רימָאל ןּוא ,ןדרַי ןויּב ןיינ
 ּוצ טרָא ןַא ןכַאמ ןטרָאד ודנּוא דימָאל ןּוא ,ץָאלק ןייא זדנּוא
 :טגָאזעג רענייא טָאה* .טיג :טנָאזעג רע טָאה .ןטרָאד ןעניֹוװ
 רע טָאה .טכענק ענייד טימ יג ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,קיליװַאּב
 .ןייג לעװ ךיא :טגָאזעג

 ,ןדרַי םּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,ייז טימ ןעגנַאגעג רע זיא*
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 יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .רעמיוּב יד טקַאהענּפָא ןּבָאה יז ןּוא
 ןלַאַפעגנײרַא ןזייא רעד זיא יװַא ,ץָאלק ַא םּוא טפרַאװ רעניײא
 ןיימ ,ײװ :טגָאזעג ןּוא ןעירשעגסיוא טָאה רע ןּוא ,רעסַאװ ןיא
 רעכַאלטעג רעד טָאהי .רענעילעג ַא ויא רע םורָאװ ,רַאה
 םעד ןזיוװעג םיא רע טָאה ?ןלַאפעגנײרַא רע זיא ּוװ :טגָאזעג ןַאמ
 ןיהַא סע טָאה ןּוא ,לצלעה ַא ןטינשעגּפָא טָאה רע ןּוא ,טרָא
 רע ןּואי .ןעמוװשעגפיורַא זיא ןזייַא רעד ןּוא ,ןפרָאװעגנײרַא
 טקערטשעגסיוא רע טָאה ;סױרַא םיא ריד ּבײה :טגָאזעג טָאה
 .ןעמּונעגסױרַא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז

 ףיוא המחלמ ןטלַאהעג טָאה םָרַא ןּופ ךלמ רעד ןּואי
 ּוצ ױזַא ,טכענק ענייז טימ טדערעגּפָא טָאה רע ןּוא ,לארׂשי
 .גנורענַאל ןיימ ןייז טעװ טרָא םענעי ןּוא םענעי ןיא :ןגָאז

 ןופ ךלמ םעד ּוצ טקישעג ןַאמ רעכַאלטעג רעד טָאה'
 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיינוצייּברַאפ ךיז טיה :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי
 ןופ ךלמ רעד ןּוא* .םימַרַא יד ּפָארַא ךיז ןוָאל ןיהַא םורָאװ
 ןַאמ רעכַאלטעג רעד סָאװ טרָא םעד ּוצ טקישעג טָאה לארׂשי
 ןטרָאד ךיז טָאה רע ןּוא ;טנרָאװעג םיא ןּוא טגָאזעג םיא טָאה
 .לָאמ ײװצ טינ ןּוא לָאמ ןייא טינ טיהעגסיוא

 ךלמ םעד ןּופ ץרַאה סָאד ןרָאװעג טרעדורעגפיוא יא!
 ענייז ןפּורעג טָאה רע ןּוא ,ךַאז רעקיזָאדרעד רעּביא םָרַא ןּופ
 רעװ ,ןגָאז טינ רימ ריא טנעק :טנָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,טכענק
 רענייא טָאהי* ?לארׂשי ןּופ ךלמ םעד טימ זיא ערעודנוא ןּופ
 עֶשילֶא טרעיינ ;ךלמ רַאה ןיימ ,ןיינ :טנָאזעג טכענק ענייז ןּופ
 לארׂשי ןּופ ךלמ םעד טלייצרעד לארׂשי ןיא סָאװ איבנ רעד
 רע טָאה* .רעמַאקּפָאלש ןייד ןיא טסדער ּוד סָאװ דיר יד
 לעװ ןּוא ןקיש לעװ ךיא ןּוא ,זיא רע ּוװ טעז ןּוא טייג :טגָאזעג
 .ןעמענ םיא

 ,ןָתֹוד ןיא זיא רע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא םיא זיא
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 ןסיורג ַא ןּוא ןגעוװטייר ןּוא דרעפ ןיהַא טקישעג טָאה רע ןּואי*
 טלגנירעגמּורַא ןּבָאה ןּוא ,טכַאנ ייּב ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,ליח
 ךיז טָאה ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּופ תרשמ רעד ןּוא* .טָאטש יד
 ַא טשרע ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא ,ןייטשוצפיוא טרעדעפענ
 טָאה .ןגעװטײר ןּוא דרעפ טימ ,טָאטש יד םּורַא טלנניר ליח
 ?ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ,רַאה ןיימ ,ײװ :טגָאזעג םיא ּוצ נוי ןייז
 טימ סָאװ יד םורָאװ ;ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאזעג רע טָאהי*
 .ייֵז טימ סָאװ יד יװ רעמ ןענייז ודנוא

 ,טָאג :טגָאזעג טָאה ןּוא ןעוועג ללּפתמ טָאה עֶׁשילֶא ןּואיי
 טָאג טָאה .ןעז רע לָאז ןּוא ,ןגיוא ענייז ,ךיד טעּב ךיא ,ןפע
 רעד טשרע ,ןעזעג טָאה רע ןּוא ,גנוי םעד ןּופ ןגיוא יד טנפעעג
 םּורַא דנּור עקידרעייפ ןגעװטײר ןּוא דרעפ טימ לּופ זיא גרַאּב
 .ןעֶשילָא

 עֶשילָא טָאה ױזַא ,םיא ּוצ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה יז יו ןּוא*
 ,ךיד טעּב ךיא ,גָאלש :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ
 ןגָאלשעג יז רע טָאה .טייקדנילּב טימ קלָאפ עקיזָאדסָאד
 עֶשילָא ןּוא* .ןעֶשילָא ןּופ טרָאװ סָאד יו ױזַא ,טייקדנילּב טימ
 יד זיא סָאד טינ ןּוא ,געוװ רעד זיא סָאד טינ :טנָאזעג יז ּוצ טָאה
 ןַאמ םעד ּוצ ןריפ ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,ךָאנ רימ טייג .טָאטש
 .ןֹורמֹוש ןייק טריפעגקעװַא יז טָאה רע ןּוא .טכּוז ריא סָאװ

 ,ןֹורמֹוש ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*י
 ,עקיזָאדיד ןּופ ןגיוא יד ןפע ,טָאג :טגָאזעג ץֶשילֶא טָאה יװַא
 ןּבָאה יז ןּוא ,ןגיוא ערעייז טנפעעג טָאג טָאה .ןעז ןלָאז יז
 ןופ ךלמ רעד ןּוא*: .ןֹורמֹוש ןטימ ןיא ןענייז ייז טשרע ,ןעזעג
 לָאז :ןעזעג ייז טָאה רע ןעװ ,ןעָשילָא ּוצ טגָאזעג טָאה לארׂשי
 רע טָאה** ?רעטָאפ ןיימ ,ןגָאלשרעד ךיא לָאז ?ןגָאלשרעד ךיא
 ןעגנַאפעג טסָאה ּוד סָאװ יד יצ .ןגָאלשרעד טינ טסלָאז :טגָאזעג
 ?סָאד ּוד טסגָאלשרעד ןניוּב ןייד טימ ןּוא דרעוװש ןייד טימ
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 ,ןעקנירט ןּוא ןסע ייז ןלָאז ןּוא ,רעסַאװ ןּוא טיורּב יז רַאפ לעטש
 .רַאה רעייז ּוצ ןיינ ןּוא

 ןּבָאה יז ןּוא ,טײצלָאמ ןסיורג ַא טכַאמעג יז רע טָאה
 ייֵז ןּוא ,טקישענקעװַא יז טָאה רע ןּוא ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג
 .רַאה רעײז ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז

 ןעמוקעג טינ רעדיװ רעמ ןענייז םֶרַא ןּופ סעדנַאּב יד ןּוא
 .לארׂשי ןּופ דנַאל ןיא

 ןּופ ךלמ רעד דֵדַהְרָּב טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא*
 ןּוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא ,ליח ןצנַאג ןייז טלמַאזעגנייַא םֶרַא
 ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא= .ןֹורמֹוש ףיוא טרענעלעג טָאה
 טרענעלעג ןּבָאה יז טָא-תעּב ,ןֹורמֹוש ןיא רעגנּוה רעסיורנ
 -רעּבליז קיצכַא ןעװעג זיא לזייא ןַא ןּופ ּפָאק ַא זיּב ,ריא ףיוא
 ןּוא= .קיטשרעּבליז ףניפ טסימנּבױט בק לטרעפ ַא ןּוא ,קיטש
 ןעגנַאנעגייּברַאפ זיא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ּוצ ןעירשעג יורפ ַא טָאה ,רעױמ רעד ףיוא
 טפלעה טָאג זַא :טגָאזעג רע טָאה" .ךלמ רַאה ןיימ ,ףלעה
 ןּופ יצ רעייש ןּופ ?ןפלעה ריד ךיא לָאז ןענַאװ ןּופ ,טינ ריד
 ?ריד זיא סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה ךלמ רעד ןּוא= ?רעטלעק
 רעהַא ּביג :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה יורפ עקיזָאדיד :טנָאזעג יז טָאה
 ןלעװ ןּוז ןיימ ןּוא ,ןסעפיוא טנייה םיא ןלעװ רימ ןּוא ,ןּוז ןייד
 ןּוא ,ןּוז ןיימ טכָאקענּפָא רימ ןּבָאה= .ןגרָאמ ןסעפיוא רימ
 טנָאזעג ריא ּוצ ּבָאה ךיא זַא ןּוא ;ןסעגענפיוא םיא ןּבָאה רימ
 -פיוא םיא ןלעװ רימ ןּוא ,ןּוז ןייד רעהַא ּביג :נָאט ןרעדנַא ןפיוא
 .ןּוז ריא ןטלַאהַאּב יז טָאה ,ןסע

 יד טרעהעג טָאה ךלמ רעד יװ ,ןעװעג ויא סע ןּוא"
 ,רעדײלק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא ,יורפ רעד ןּופ רעטרעוו
 קלָאפ סָאד ןּוא ,רעיױמ רעד ףיוא ןעגנַאגעגײּברַאפ זיא רע תעּב
 רע ןּוא** .ןטנּוא ןּופ ּבייל ןייז ףיוא זיא קַאז טשרע ,ןעזעג טָאה
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 רעד ּביױא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט טָאג רימ לָאז :טנָאזעג טָאה
 !טנייה םִיא ףיוא ןּביײלּב טעװ ןטפָש ןּופ ןּוז םעד ץעֶשילָא ןּופ ּפָאק

 ןענייז עטסטלע יד ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןסעזעג זיא עֶׁשילָא ןּואי
 .ןַאמ ַא ךיז ןּופ טקישעג טָאה ןךלמ רעדנ ןּוא .םיא טימ ןסעזעג
 רע טָאה ,םיא ּוצ ןעמּוקעגנָא זיא חילש רעד רעדייא רעּבָא
 םעד ןּופ ןּוז רעקיזָאדרעד יװ טעז ריא :עטסטלע יד ּוצ טגָאזעג
 ,טמּוק חילש רעד יװ ,טעז ?ּפָאק ןיימ ןעמענּוצּפָארַא טקיש חצֹור
 ריט רעד ןָא ןרַאּפשנָא ךיז טלָאז ריא ןּוא ,ריט יד טסילשרַאפ
 זיא סיפ סרַאה ןייז ןּופ ךרָאש רעד ,רָאװרַאפ .םיא ןגעקַא
 .םיא רעטניה

 טרעדינ חילש רעד טשרע ,ייז טימ ךָאנ טדער רע יי
 עקיזָאדסָאד ,עז :טנָאזעג טָאה !ךלמ רעדנ ןּוא .םיא ּוצ ּפָארַא
 !טָאג ןּופ ןפָאה ךָאנ ךיא ןעק סָאװ ;טָאג ןּופ זיא וייּב
 ױזַא :טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טרעה :טגָאזעג עֶשילֶא טָאה' ן

 -למעז הָאְס ַא טעװ ,טייצ רעד ןיא ןגרָאמ :טגָאזעג טָאג טָאה
 ןיא ,לקָש ַא רַאפ ןטשרענ הֶאְס ייווצ ןּוא ,לקָש ַא רַאפ ןייז לעמ
 .ןֹורמֹוׁש ןּופ רעיוט םעד

 טנעלעגנָא ןעוװעג זיא ךלמ רעד סָאװ ןַאמטּפױה רעד טָאה;
 טָאה ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד טרעפטנעעג ,טנַאה ןייז ףיוא
 ןעד ןעק ,למיה ןיא רעטצנעפ ןכַאמ לָאז טָאג וליפַא :טגָאזעג
 טימ ןעז ּוטסעװ טָא :טגָאזעג רע טָאה ?ןעשעג ךַאז עקיזָאדיד
 .טינ ּוטסעװ ןּופרעד ןסע רעּבָא ,ןגיוא ענייד

 ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןעוועג ןענייז םיערֹוצמ ןשטנעמ ריפ ןּואי
 רימ ןציז סָאװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג יז ןּבָאה ;רעױט
 ןײגנײרַא ןלעװ רימ :ןגָאז רימ ןלָאז+ ?ןּברַאטש ןלעװ רימ זיּב ָאד
 ןטרָאד ןלעװ רימ ןּוא ,טָאטש ןיא רעננוה רעד זיא ,טָאטש ןיא
 .ןּברַאטש ךיוא רימ ןלעװ ,ןציז ָאד ןלעװ רימ ּביוא ןּוא ;ןּברַאטש
 ;םֶרַא ןּופ רעגַאל םעד ּוצ ןלַאפּוצ רימָאל ןּוא דנּוצַא טמּוק םּורד
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 יז בוא ןּוא ,ןּבעל רימ ןלעװ ,ןּבעל ןזָאל ודנּוא ןלעװ יז ּביוא
 .ןּברַאטש רימ ןלעװ ,ןטייט זדנּוא ןלעװ

 רענַאל םעד ּוצ ןייג ּוצ טנװָא ןיא ןענַאטשעגפיוא יז ןענייזי
 טשרע ,םָרַא ןּופ רעגַאל קע םּוצ ןעמּוקענ ןענייז יז ןּוא ,םָרַא ְזּופ
 ןרעה טכַאמעג טָאה טָאג םורָאװ" .ָאטינ שטנעמ ןייק זיא ןטרָאד
 ַא ןּוא ,ןגעװטיײר ןּופ םערַאיל ַא םֶרַא ןּופ רעגַאל םעד ןיא
 ןּבָאה יז ןּוא ,ליח ןסיורג ַא ןּופ םערַאיל ַא ,דרעפ ןּופ םערַאיל
 טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ,עז :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג
 םיכלמ יד ןּוא ,םיּתִח יד ןּופ םיכלמ יד זדנּוא ףיוא ןעגנּודעגנָא
 ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּואי .זדנוא ףיוא ןעמּוק ּוצ ,םִיַרצִמ ןּופ
 ערעייז טזָאלעגרעּביא ןּבָאה ןּוא ,טנוװָא ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא
 רעגַאל םעד ,ןעלזייא ערעייז ןּוא דרעפ ערעייז ןּוא ,ןטלעצעג
 .ןּבעל רעייז םּוא ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא ,זיא רע יװ ױזַא

 ,רעגַאל קע םּוצ ןעמּוקעג ןענייז םיערֹוצמ עקיזָאדיד ןּוא
 ןוא ןסענעג ןּבָאה ןּוא ,טלעצעג ןייא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ןּוא
 ,דלָאג ןּוא רעּבליז ןטרָאד ןּופ ןגָארטעגסױרַא ןּוא ,ןעקנּורטעג
 יז ןּוא ;ןטלַאהַאּב ןּבָאה ןּוא ןעננַאנעג ןענייז יז ןּוא ,םידנּב ןּוא
 רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ןּוא ןעמּוקענקירּוצ ןענייז
 ןענייז ןּוא ,ןטרָאד ןּופ ןגָארטעגסױרַא ןּבָאה ןּוא ,טלעצעג
 רענייא טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא" .ןטלַאהַאּב ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג
 גָאט ַא זיא גָאט רעקיטנייה ;טכער טינ ןעּוט רימ :ןרעדנַא םּוצ
 טכיל ןויּב ןטרַאװ ןלעװ רימ זַא .ןגייוװש רימ ןּוא ,הרּוׂשּב ןּופ
 טמּוק םורד .ףָארטש ַא ןפערט זדנוא טעװ ,ןגרָאמירפ ןּופ
 .ךלמ ןּופ זיוה ןיא ןליײצרעד ןּוא ןײגנײרַא רימָאל ןּוא ,דנּוצַא

 טיײלרעױט יד ּוצ ןפּורעג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג יז ןענייזיי
 ןענייז רימ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טליײצרעד יז ןּבָאה יז ןּוא ,טָאטש ןּופ
 ןַאמ ןייק ָאטינ זיא ןטרָאד טשרע ,םֶרַא ןּופ רעגַאל ןיא ןעמוקעג
 ,ןדנּוּבענּוצ ןענייז דרעפ יד רָאנ ;ןשטנעמ ַא ןּופ לוק ןייק ןּוא
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 יז יװ יװַא ןטלעצעג יד ןּוא ,ןדנּוּבענוצ ןענייז ןעלזייא יד ןּוא
 .ןעװעג ןענייז

 טנָאזעגנָא טָאה עמ ןּוא ,ןפּורעג טיײלרעױט יד ןּבָאה'י
 ןענַאטשעגּפױא ךלמ רעד יא" .ויוה סכלמ ןיא קינײװעניא
 רימָאל :טכענק ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טכַאנ רעד ןיא
 זַא ןסיײװ יז ;ןָאטעג ָאד זדנּוא ןּבָאה םימַרַא יד סָאװ ןגָאז ךייַא
 רעגַאל ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא יז ןענייז םורד ,עקירעגנּוה ןענייז רימ
 ןײנסױרַא ןלעװ יז יו :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דלעפ ןיא ןטלַאהַאּב ּוצ ךיז
 רימ ןּוא ,טייהרעקידעּבעל ןּפַאכ יז רימ ןלעװ ױזַא ,טָאטש ןּופ
 .טָאטש ןיא ןײגנײרַא ןלעװ

 טָאה ןּוא טכענק ענייז ןּופ רענייא ןפּורעגנָא ךיז טָאהי*
 יד ןּופ ףניפ ןעמענ ,ךיד טעּב ךיא ,ןעמ לָאז ָאט :טגָאזעג
 ױזַא ךָאד ןענייז ייז-ןּבילּבעג ָאד ןענייז סָאװ דרעפ ענעּבילבעג
 יז ;ןּבילּבעג ָאד ןענייז סָאװ לארׂשי ןּופ ןֹומה רעצנַאג רעד יו
 ןעייג סָאװ לארׂשי ןּופ ןֹומה רעצנַאג רעד יװ יװַא ךָאד ןענייז
 .ןעז ןּוא ןקיש רימָאל ןּוא--סיוא

 רעד ןּוא ,דרעפ טימ ןגעװטײר ייוװצ ןעמונעג ײז ןּבָאה;*
 טייג ;ןגָאז ּוצ יװַא ,םָרַא ןּופ ליח םעד ךָאנ טקישעג יז טָאה ךלמ
 : .טעז ןּוא

 רעצנַאג רעד טשרע ;ןדרַי ןזיּב יז ךָאנ ןעגנַאגעג יז ןענייזי*
 ןּבָאה םימַרַא יד סָאװ ןכַאז ןּוא םידנּב טימ לּופ זיא געװ
 "מּוא ךיז םיחּולש יד ןּבָאה .שינעליײַא רעייז ןיא ןפרָאװעגקעװַא
 ןעננַאגעגסױרַא זיא* .ךלמ םעד טלייצרעד ןּבָאה ןּוא ,טרעקעג
 רענַאל םעד טּביױרעגסױא ןּבָאה יז ןּוא ,קלָאפ עצנַאנ סָאד
 ןּוא ,לקָש ַא רַאפ ןרָאװעג זיא לעמלמעז הֶאְס ַא ןּוא ;םֶרַא ןּופ
 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,לקָש ַא רַאפ ןטשרעג הָאְס ײװצ

 סָאװ ןַאמטּפױה םעד טצעזענפיוא טָאה ךלמ רעד ןּואיי
 .רעיוט םעד רעּביא ,טנַאה ןייז ףיוא טנעלעגנָא ןעװעג זיא רע
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 יא רע ןּוא ,רעױט ןיא ןטערטעצ קלָאפ סָאד םיא טָאה
 ,ןַאמ רעכַאלטעג רעד טדערעג טָאה סע יװ יװַא .ןּברָאטשעג
 טרעדינענּפָארַא טָאה ךלמ רעד ןעװ טדערעג טָאה רע סָאװ
 ןַאמ רעכַאלטעג רעד זַא ,ןעװעג זיא סע םורָאװ'* .םיא ּוצ
 ןלעװ ןטשרעג הָאְס ײװצ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ךלמ םּוצ טדערעג טָאה
 ןגרָאמ ,לקָש ַא רַאפ לעמלמעז הָאְס ַא ןּוא ,לקָש ַא רַאפ ןייז
 ןַאמטּפױה רעד טָאה ,ןֹורמֹוׁש ןּופ רעיוט ןיא טייצ רעד ןיא
 וליפַא ןּוא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג םּוצ ןפּורעגּפָא ךיז
 יװ ױזַא ןעשעג ןעד ןעק ,למיה ןיא רעטצנעפ ןכַאמ לָאז טָאג
 ענייד טימ ןעז וטסעװ טָא :טנָאזעג רע טָאה ?ךַאז עקיזָאדיד
 ןעשעג ױזַא זיא םיא ןּוא* .טינ ּוטסעװ ןּופרעד ןסע רעּבָא ,ןגיױא
 זיא רע ןּוא ,רעיוט ןיא ןטערטעצ םיא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא
 .ןּברָאטשעג

 טָאה רע סָאװ יורפ רעד ּוצ טדערעג טָאה עֶׁשילָא ןּוא ןֶד
 ןּוא ףיוא ייטש :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןּוז ריא טכַאמעג קידעּבעל

 ךיז טסעוו ּוד ּוװ ףיוא ךיז טלַאה ןּוא ,טניזעגזיוה ןייד ןּוא ּוד ,ייג
 טמּוק רע ןּוא ,רעגנוה ַא ןפּורעג טָאה טָאג םורָאװ ,ןטלַאהפיוא
 .רָאי ןּביז ףיוא דנַאל ןרעּביא ךיוא

 סָאד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא יורפ .יד זיא?
 ריא טימ ןעגנַאגעג זיא יז ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּופ טרָאװ
 םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה ןּוא ,טניזעגזיוה
 טָאה ,רָאי ןּביז יד ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּוא* .רָאי ןּביז
 זיא יז ןּוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןּופ טרעקענמּוא ךיז יורפ יד
 ריא ןגעװ ןּוא זיוה ריא ןגעװ ךלמ םּוצ ןעיירש ןעגנַאגעגסױרַא
 ונּוי םעד יֹוחיִג ּוצ טדערעג דָארג טָאה ךלמ רעד ןּוא* .דלעפ
 טשרָאקַא רימ לייצרעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּופ
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .ןָאטעג טָאה עֶׁשילֶא סָאװ ןכַאז עסיורג עלַא
 קידעּבעל טָאה רע זַא ,ךלמ םעד יװַא טלייצרעד רע יװ
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 קידעּבעל טָאה רע סָאװ יורפ יד טשרע ,ןטיױט םעד טכַאמעג
 ריא ןגעוו ןּוא זיוה ריא ןגעװ ךלמ םּוצ טיירש ,ןּוז ריא טכַאמעג
 ןּוא ,יורפ יד זיא סָאד ,ךלמ רַאה ןיימ :טגָאזעג יוחיִג טָאה .דלעפ
 טָאה" .טכַאמעג קידעּבעל טָאה עֶׁשילֶא סָאװ ןּוז ריא זיא סָאד
 .טלייצרעד םיא טָאה יז ןּוא ,יורפ יד טגערפעגסיוא ךלמ רעד
 ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,רענידפיוה ַא ןּבעגעגטימ ריא טָאה ךלמ רעד ןּוא
 םעד ןּופ ןשינעמּוקנייַא עלַא ןּוא ,סריא זיא סָאװ ץלַא םּוא רעק
 זיּב ןּוא דנַאל סָאד ןוָאלרַאפ טָאה יז סָאװ גָאט םעד ןּופ ,דלעפ
 .דנּוצַא

 ךלמ רעד דֵדַהְרִּב ןּוא ;קֶׂשָמַד ןייק ןעמּוקעג זיא עֶשילא ןּואי
 יװַא ,ןרָאװעג טלייצרעד םיא זיא ;קנַארק ןעװעג זיא םֶרַא ןּופ
 רעד טָאה* .רעהַא ןעמּוקעג זיא ןַאמ רעכַאלטעג רעד :ןגָאז ּוצ
 ייֵג ןּוא ,הנּתמ ַא טנַאה ןייד ןיא םענ :ןלַאָזַח ּוצ טגָאזעג ךלמ
 יב םיא ךרּוד ןגערפ טסלָאז ןּוא ,ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןגעקטנַא
 רעקיזָאדרעד ןּופ ןרעװ ןזענעג ךיא לעװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג
 ?טפַאשקנַארק

 ןעמונעגטימ טָאה רע ןּוא ;ןגעקטנַא םיא ןעגנַאגעג לֵאָזַח זיא*
 אׂשמ ַא ,קֶׂשָמַד ןּופ סטּוג סָאדלַא ןּופ ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא הנּתמ ַא
 ךיז טָאה ןּוא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,ןעלמעק קיצרעפ ןּופ
 רעד דַדַהְרִּב ןּוז ןייד :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא רַאפ טלעטשעג
 ךיא לעװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד ּוצ טקישעג ךימ טָאה םֶרַא ןּופ ךלמ
 עֶשילֶא טָאהי* ?טפַאשקנַארק רעקיזָאדרעד ןּופ ןרעװ ןזענעג
 ;ןרעװ ןזענעג ּוטסעװ ןזענעג :םיא ּוצ גָאז יינ :טגָאזעג םיא ּוצ
 .ןּברַאטש רע טעװ ןּברַאטש זַא ןויװַאּב רימ טָאה טָאג רעּבָא

 טכַארטַאּב ןםיאנ ןּוא ,םינּפ ןייז טלעטשעננָא טָאה רע ןּואיי
 טָאה ןַאמ רעכַאלטעג רעד ןּוא ;טמעשרַאפ ךיז טָאה רע ויּב
 .טניײװעג
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 רע טָאה ?רַאה ןיימ טנײװ סָאװרַאפ :טגָאזעג לֵאְּזַח טָאהי
 יד ןָאטנָא טסעװ ּוד סָאװ זייּב סָאד סיײװ ךיא לײװ :טגָאזעג
 ןיא ןזָאלקעװַא ּוטסעװ ןעגנוטסעפ ערעייז .לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןּוא ,דרעװש ןטימ ןעגרה ּוטסעװ טיײלעגנוי ערעיײז ןּוא ,רעייפ
 עקידעגָארט ערעייז ןּוא ,ןקַאהעצ ּוטסעװ רעדניק עניילק ערעייז
 זיא רעװ רעּבָא :טגָאזעג לֵאָזַח טָאה* .ןטלַאּפשפיױא ּוטסעװ
 ?ךַאז עסיורג עקיזָאדיד ןָאט לָאז רע זַא ,טנּוה רעד טכענק ןייד
 ךלמ םעד יװ ךיד ןזיוװעג רימ טָאה טָאג :טגָאזעג ץֶשילֶא טָאה
 .םֶרַא רעּביא

 ּוצ ןעמּוקענ זיא ןּוא ,ןעָשילָא ןּופ ןעגנַאגענקעװַא רע זיא;*
 ?טנָאזעג עֶׁשילֶא טָאה סָאװ :טגערפעג םיא רע טָאה ;רַאה ןייז
 ןזענעג ּוטסעװ ןזענעג ,טנָאזעג רימ טָאה רע :טגָאזעג רע טָאה
 .ןרעװ

 סָאד ןעמּונעג רע טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןוא
 ףיוא טײרּפשרַאפ ןּוא ,רעסַאװ ןיא טקנוטעגנייַא ןּוא ךוטקירטש
 ךלמ ןרָאװעג זיא לֵאָזַח ןּוא .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,םינּפ ןייז
 .טרָא ןייז ףיוא

 םעד ,ןבָאחַא ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוי ןּופ רָאי ןטפניפ ןיא ןּוא*
 ,הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ןעוועג זיא טָּפָׁשֹוהי ןעוװ לארׂשי ןּופ ךלמ
 ןרָאװעג הדּוהי ןּופ ךלמ םעד טָּפָׁשֹוהי ןּופ ןּוז רעד םֶרֹוהְי זיא
 רע זַא ,ןעװעג טלַא רע זיא רָאי קיסיירד ןּוא יײװצ* .ךלמ
 .םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי טכַא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא

 ,לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ געוו םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא* |
 טַאהעג טָאה רע םורָאװ ;ןָאטעג טָאה בָאְחַא ןּופ זיוה סָאד יװ ױזַא
 זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא ;ּבײװ ַא רַאפ רעטכָאט סבָאֶחַא
 טלָאװעג טינ טָאה טָאג רעּבָא* .טָאנ ןּופ ןגיוא יד ןיִא טכעלש
 טָאה רע יװ ױזַא ,ןגעװ סדוד טכענק ןייז ןּופ הדּוהי ןעננערּבמּוא
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 עלַא טכיל ַא רעדניק ענייז ןּוא םיא ןּבעג ּוצ ,טנָאזעגּוצ םיא
 | .געט

 רעד רעטנוא ןּופ ןעלַאפעגּפָא םֹודָא זיא געט ענייז ןיא"
 .ךלמ ַא ךיז רעּביא טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא ,הדּוהי ןּופ טנַאה
 טימ ןגעװטיײר עלַא ןּוא ,ריִעָצ ןייק ןעגנַאגעגרעּבירַא םֶרֹוי זיאיי
 ןנָאלשעג טָאה ןּוא ,טכַאנ ייּב ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא ,םיא
 טײלטּפױה יד ןּוא ,טלגנירעגמּורַא םיא ןּבָאה סָאװ םימֹודַא יד
 ענייז ּוצ ןפָאלטנַא ויא קלָאפ סָאד ןּוא ;ןגעװטײר יד ןּופ
 רעד רעטנּוא ןּופ ןלַאפעגּפָא זיא םֹודֶא רעּבָא* .ןטלעצעג
 - רעד ןיא לָאמסנעד .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב הדּוהי ןּופ טנַאה
 .הָנבַל ןלַאפענּפָא ויא טייצ רענעגייא

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמָרֹוי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 -טייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ויא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 זיא רֶע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה םֶרֹוי ןּוא*
 ןּוא .טָאטש-סדוד ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל ןרָאװעג ןּבָארגַאּב
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיזַחַא ןּוז ןייז

 - םעד ,ןבָאחַא ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוז ןּופ רָאי ןטפלעווצ ןיא*
 םֶרֹוהְי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיזַחַא ךלמ ןרָאװעג זיא ,לארׂשי ןּופ ךלמ
 והָיזַחַא זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ייווצ" .הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 רע טָאה רָאי ןייא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא
 זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא טניניקעג
 .לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ירמָע ןּופ רעטכָאט יד ּוהָילַתַע ןעוװעג

 ןּוא ,זיוה סבָאְחַא ןּופ געוו םעד ןיא ןעננַאגעג זיא רע ןואיי
 סָאד יװ יױזַא ,טָא ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה
 סבָאְחַא ןּופ םידייא ןַא ןעװעג זיא רע םורָאװ ,בָאְחַא ןּופ זיוה
 .זיוה
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 ףיוא ןבָאחַא ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוי טימ ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא*
 יד ןּוא ;דֶעלִג-תֹומָר ןיא ,םֶרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאָזַח טימ המחלמ
 טָאה םֶרֹוי ךלמ רעד ןּוא* .ןעמָרֹוי טדנּוװרַאפ ןּבָאה םִימַרַא
 סָאװ ןדנּוװ יד ןּופ לאֶעְרִי ןיא ןלייה ּוצ ךיז טרעקעגמּוא ךיז
 המחלמ טָאה רע ןעוו ,הָּמָר ןיא טדנּוװרַאפ םיא ןּבָאה םִימַרַא יד
 רעד ּוהָיזַחַא ןּוא .םֶרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאְוַח טימ ןטלַאהעג
 ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ,הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ,ןעמֶרֹוהי ןּופ ןּוז
 ןעוועג זיא רע ןעוו ,לאֶעָרוְי ןיא ןבָאחַא ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוי ןעז
 : | .קנַארק

 עגנוי יד ןּופ םענייא ןפּורעג טָאה איבנ רעד עָׁשִילֶא ןּואי ןמ -
 ןּוא ,ןדנעל ענייד ןָא טרּוג :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,םיאיבנ

 -תֹומָר ןייק יג ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא לייא לנירק עקיזָאדסָאד םענ
 אּוהָי ףיוא םּורַא ךיז קּוק ,ןיהַא ןעמּוק טסעװ ּוד זַא ןּוא* .דָעלִג
 ,ןײגנײרַא טסלָאז ןּוא ;ןישמנ ןּופ ןּוז םעד טָּפָׁשֹוהי ןּופ ןּוז םעד
 טסלָאו ןּוא ,רעדירּב ענייז ןשיװצ ןּופ ןייטשפיוא ןכַאמ םיא ןּוא
 טסלָאז ןּוא* .רעמַאק ַא רעטניה רעמַאק ַא ןיא ןריפנײרַא םיא
 :ןגָאז ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןסינפױרַא ןּוא ,לייא לגירק סָאד ןעמענ
 ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג ךיד ּבָאה ךיא :טנָאזעג טָאג טָאה יױװַא
 ןּוא ,ןפולטנַא ןּוא ריט יד ןענעפע טסלָאז ןּוא .לארׂשי רעּביא
 .ןטרַאװ טינ

 ןייק ןעגנַאגעג ,איבנ רעננוי רעד ,ןַאמרעננּוי רעד זיא*
 ןופ טײלטּפױה יד טשרע ,ןעמּוקעג זיא רע יו ןּוא* .דָעלִג-תֹומָר
 -טּפיוה ,ריד ּוצ טרָאװ ַא ּבָאה ךיא :טגָאזעג רע טָאה .ןציז ליח
 טָאה ?ןעמעלַא זדנוא ןּופ ןעמעװ ּוצ :טנָאזעג אּוהְי טָאה .ןַאמ
 .ןַאמטּפױה ,ריד ּוצ ;טנָאזעג רע

 .זיוה ןיא ןעננַאנעגנײרַא זיא רע ןּוא ,ןענַאטשענפיוא רע זיא*
 ּוצ טָאה ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא לייא סָאד ןסָאנעגפױרַא טָאה רע ןּוא
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 ךיא :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :טגָאזעג םיא
 ,טָאג ןּופ קלָאפ םעד רעּביא ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג ךיד ּבָאה
 בָאְחַא ןּופ זיוה סָאד ןגָאלשרעד טסלָאז ןּואי .לארׂשי רעּביא
 עניימ ןּופ טּולּב םעד רַאפ ןייז םקֹונ ךיז לָאז ךיא ידּכ ,רַאה ןייד
 ,טָאג ןּופ טכענק עלַא ןּופ טּולּב םעד רַאפ ןּוא ,םיאיבנ יד טכענק
 לָאז בָאְחַא ןּופ ויוה עצנַאג סָאד ןּוא* .טנַאה סלבָזיא ןּופ
 רעדעװטעי ןבָאְחַא ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא ;ןייגרעטנּוא
 ךיא ןּוא" .לארׂשי ןשיװצ ,טייק ןּוא דניק ןּוא ,"ןױשרַאּפסנַאמ
 םֶעבָרָי ןּופ זיוה סָאד יװ ױזַא בָאְחַא ןּופ זיוה סָאד ןכַאמ לעװ
 ןּופ ןּוז םעד ָאשֶעַּב ןּופ זיוה סָאד יװ ױזַא ןּוא ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז םעד
 דנַאל קיטש םעד ןיא ןעלבזיא ןסע ןלעװ טניה יד ןּוא* ..ןהָיִחַא
 .ןייז טינ טעװ רעּבערזַאּב ןייק ןּוא ,לאָעְרזִי ןּופ

 .ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,ריט יד טנפעעג טָאה רע ןּוא
 ;רַאה ןייז ןּופ טכענק יד ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא אּוהְי ןּואיי

 -רעד יא סָאװ ןגעװ !?דירפ זיא :טגָאזעג םיא ּוצ ןעמ טָאה
 :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה ?ריד ּוצ ןעמוקעג רענעגושמ רעקיזָאד
 ַא :טגָאזעג יז ןּבָאה* .ןדער ןייז ןּוא ןַאמ םעד ךָאד טנעק ריא
 ױזַא ןּוא ױזַא :טגָאזעג רע טָאה .טשרָאקַא ודנּוא לייצרעד !ןגיל
 :טנָאזעג טָאג טָאה יױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ּוצ טדערעג רע טָאה
 .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג ךיד ּבָאה ךיא

 ןּוא ,דנּב ןייז רעכַאלטיא ןעמונעג ןּוא טלײַאעג יז ןּבָאה'*
 ,ּפערט רעטשרעּביױא רעד ףיוא םיא רעטנּוא טגיילעגרעטנוא
 !ךלמ זיא אּוהְי :טגָאזעג ןּוא ,רפֹוש ןיא ןוָאלּבעג ןּבָאה יז ןּוא

 ןישמנ ןּופ ןּוז םעד טְפָׁשֹוהְי ןּופ ןּוז רעד אּוהְי טָאה יױזַא'*
 טיהעג טַאהעג טָאה םֶרֹוי ןּוא--ןעמָרֹוי ףיוא טנּוּב ַא טכַאמענ
 .לארׂשי ץנַאג ןּוא רע ,םָרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאְזַח ןּופ דֶעלִנ-תֹומָר
 ןליײה ּוצ ךיז טרעקעגמּוא ךיז טָאה םָרֹוהי ךלמ רעד ןּוא
 - ,טדנּוװרַאפ םיא ןּבָאה םימַרַא יד סָאװ ןדנּוװ יד ןּופ לאֶעְרוִי ןיא

 .ריִקְּב ןיִּתְׁשַמ :טסקעט ןיא *
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 --םָרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאָזַח טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןעוו
 סױרַא טינ לָאז ,ןליוו רעייַא זיא סָאד ּביוא :טגָאזעג טָאה אּוהְי ןּוא
 .לאָעְרוִי ןיא ןגָאזנָא ןייג ּוצ טָאטש ןּופ רענענורטנַא ןַא

 זיא ןּוא ,ןגָאװטײר ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה אּוהְי ןואי*
 והָיזַחַא ןּוא .ןגעלעג ןטרָאד זיא םֶרֹוי לײװ ,לאֶעְרוִי ןייק קעװַא
 .ןעמרֹוי ןעז ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד

 ןיא םערוט םעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעטכעוו רעד ןּואי !
 .ןעמּוקנָא ןייז ייּב ןאּוהי ןּופ הנחמ יד ןעזעג טָאה רע ןּוא ,לאֶעְרוי
 םענ :טנָאזעג םֶרֹוהי טָאה .ךיא עז הנחמ ַא :טנָאזעג רע טָאה
 ?דירפ זיא :ןגָאז רע לָאז ןּוא ,ןגעקטנַא יז קיש ןּוא רעטייר ַא

 ןּוא ,ןגעקטנַא םיא קעװַא דרעפ ןפיוא רעטייר רעד זיא*
 אּוהָי טָאה ?דירפ זיא :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה יױזַא :טגָאזעג טָאה
 'ועטניה סיוא ךיז יירד ?דירפ טימ ןָא ךיז ּוטסרעק סָאװ :טגָאזעג
 .רימ

 זיא חילש רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא טגָאזעגנָא רעטכעוו רעד טָאה
 .קירּוצ טינ ךיז טרעק רע רעּבָא ,יײז זיּב ןעמּוקעננָא

 ןוא .דרעפ ַא ףיוא רעטייר ןטיײװצ ַא טקישעג רע טָאהי
 רעד טגָאזעג טָאה ױזַא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ייז ּוצ ןעמּוקעג זיא רע
 טימ ןָא ךיז וטסרעק סָאװ :טגָאזעג אּוהְי טָאה ?דירפ זיא :ךלמ
 .רימ רעטניה סיוא ךיז יירד ?דירפ

 יא רע :ןנָאז ּוצ יװַא ,טנָאזעגנָא רעטכעװ רעד טָאה"
 סָאד ןּוא .קירּוצ טינ ךיז טרעק רע רעּבָא ,ייז ּוצ זיּב ןעמּוקעגנָא
 ,ןישמנ ןּופ ןּוז םעד אּוהְי ןּופ ןּבײרט סָאד יװ יװַא זיא ןּביײרט
 .זײװרענענושמ טּבײרט רע םורָאװ

 טנַאּפשעגנײַא ןעמ טָאה .ןייא ןַאּפש :טנָאזעג םֶרֹוהְי טָאהי
 רעד ּוהָיְזַחַא ןּוא לארׂשי ןּופ ךלמ רעד םֶרֹוהְי ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז
 ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז ןיא רעכַאלטיא סױרַא ןענייז הדּוהי ןּופ ךלמ
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 םעד ןיא ןפָארטעג םיא ןּבָאה ןּוא ,ןאּוהְי ןגעקטנַא סױרַא ןענייז
 .ילַאערזִי םעד תֹובָנ ןּופ דנַאל קיטש

 טָאה ױזַא ,ןאּוהְי ןעזעג טָאה םֶרֹוהי יװ ,ןעוװעג זיא סע ןּואי*
 רַאפ סָאװ :טרעפטנעעג רע טָאה ?אּוהָי ,דירפ זיא :טגָאזעג רע
 ליפ עריא ןּוא ןעלבזיא רעטומ ןייד ןּופ ןתּונז יד ייּב ,דירפ
 | ?ןפושיּכ

 ,ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,טנעה ענייז טעװעריקרַאפ םֶרֹוהְי טָאה*
 !ּוהָיזַחַא ,גּורטַאּב :ןּוהָיַזַחַא ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןּוא

 ןּוא ,ןגיוּב םעד טנַאה ןייז טימ ןגיוצעננָא טָאה אּוהְי ןּוא*
 זיא לייפ יד ןּוא ,סמערָא ענייז ןשיװצ ןעמֶרֹוהי ןפָארטעג טָאה
 ּפָארַא ךיז טָאה רע ןּוא ,ןצרַאה ןכרּוד ןעגנַאגעגסױרַא םיא
 ןייז רקדַּב ּוצ טנָאזעג רע טָאה* .ןגָאװטײר ןייז ןיא ןזָאלעג
 ןּופ דלעפ קיטש םעד ןיא קעװַא םיא ףרַאװ ,םענ :ןטצלע
 ןענייז ּוד ןּוא ךיא יװ קנעדעג םורָאװ .ילַאערוִי םעד תֹובְנ
 טָאה טָאג ןּוא ,ןבָאחַא רעטָאפ ןייז רעטניה דנַאנַאּב ןטירעג
 בָאה ךיא ,רָאװרַאפ* :האּובנ עקיזָאדיד םיא ףיוא ןּביױהעגפיוא
 ענייז ןּופ טּולּב סָאד ןּוא ,ןתֹובָנ ןּופ טּולּב סָאד ןעועג ןטכענ
 ןקיזָאדמעד ןיא ןלָאצּפָא ריד לעװ ךיא ןּוא ,טָאג טגָאז ,רעדניק
 ןיא קעװַא םיא ףרַאװ ,םענ דנּוצַא ןּוא .טָאג טגָאז ,דנַאל קיטש
 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ,דנַאל קיטש םעד

 ,ןעורעד טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיזַחַא יװ ןּואי
 טָאה אּוהְי רעּבָא .זױהנטרָאג םעד ךרּוד ןפָאלטנַא רע זיא ױזַא
 -טייר ןפיוא ךיוא םיא טנָאלש :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טגָאיעגכָאנ םיא
 ןּופ גנַאוּפױרַא םעד ףיוא ןגָאלשעג םיא ןּבָאה יז ןּואו .ןגָאװ
 ןּוא ,ֹודְנמ ןייק ןפָאלטנַא זיא רע ןּוא .םֶעְלבִי ןּבעל סָאװ רּונ
 טכַארּבעג םיא ןּבָאה טכענק ענייז ןּוא= .ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא
 ןּבעל רבק ןייז ןיא ןּבָארנַאּב םיא ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןריפּוצ
 .טָאטש-סדוד ןיא ןרעטלע ענייז
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 זיא ןבָאַא ןּופ ןּוז םעד םֶרֹוי ןּופ רָאי ןטפלע ןיא ןּוא*
 .הדּוהי רעּביא ךלמ ןרָאװעג הָיזַחַא

 טָאה לבָזיא ןּוא .לאֶעְרוִי ןייק ןעמּוקעג זיא אּוהִי ןּואי
 ,ןגיוא עריא ףיוא ּברַאפ ןָאטענפױרַא טָאה יז ןּוא ,טרעהרעד
 ןכרוד טקּוקעגסױרַא ןּוא ,ּפָאק ריא טצוּפרַאפ טָאה ןּוא
 ױזַא ,רעיוט ןיא ןעמּוקעגנײרַא זיא אּוהְי יװ ןּוא* .רעטצנעפ
 ?רַאה ןייז ןּופ רעדרעמ רעד יירמז טכַאמ סָאװ :טגָאזעג יז טָאה

 טָאה ןּוא ,רעטצנעפ םּוצ םינּפ ןייז ןּביוהעגפיוא רע טָאה*
 םיא ּוצ טקּוקעגסױרַא ןּבָאה ?רעװ ,רימ טימ זיא רעװ :טגָאזעג
 .ּפָארַא יז טרעדיילש :טגָאזעג רע טָאה* .רענידפיוה ירד ײװצ
 טָאה טּולּב ריא ןּופ ןּוא ;טרעדײלשעגּפָארַא יז ןּבָאה יז ןּוא

 ןוא .דרעפ יד ףיוא ןּוא טנַאװ רעד ףיוא טצירּפשעגפױרַא -
 .ןטערטעצ יז טָאה עמ

 ,ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןּוא*
 -רַאפ עקיזָאדיד ,ךייַא טעּב ךיא ,טַאטשַאּב :טנָאזעג טָאה רע ןּוא
 .יז זיא רעטכָאט סכלמ ַא םורָאװ ,יז טּבָארגַאּב ןּוא ,ענעטלָאש

 ןּופ רעמ ןּבָאה יז רעּבָא ,ןּבָארגַאּב יז ןעננַאנעג יז ןענייזי*
 -טנַאה יד ןּוא ,סיפ יד ןּוא ,ןּברַאש םעד זיולּב יו ,ןענּופעג טינ ריא
 .טלייצרעד םיא ןּבָאה ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז יז ןּבָאה* .ןכעלפ
 טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא סָאד :טגָאזעג רע טָאה
 ןיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,יּבשִּת םעד ּוהָיְלֲא טכענק ןייז ךרוד טדערעג
 שיילפ סָאד ןסע טניה יד ןלעװ לאֶעְרוִי ןּופ דנַאל קיטש םעד

 ןייז טעװ ןעלבָזיא ןּופ ּבײל רעטיוט רעד ןּוא* .ןעלבָזיא ןּופ -
 ןעיירפ ןפיוא טסימ יװ ױזַא לאָעְרוִי ןּופ דנַאל קיטש ןפיוא
 .לבָויא זיא סָאד :ןגָאז ןענעק טינ טעװ עמ זַא ,דלעפ

 טָאה .ןֹורמֹוש ןיא ןיז קיצעּבױ טַאהעג טָאה בָאְחַא ןּואי 'י
 יד ּוצ ןֹורמֹוש ןייק טקישעג טָאה ןּוא ,ווירּב ןּבירשעג אּוהְי

 .10 ,וט 'א םיכלמ עזא
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 ןעװעג ןענייז סָאװ יד ּוצ ןּוא ,עטסטלע יד ,לאָעְרזִי ןּופ ןרַאה
 ּוצ טמּוק סע יװ ,דנּוצַא ןּואי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןבָאחַא ייּב רעיצרעד
 ןּופ ןיז יד ןענייז ךייַא ייּב יװ ױזַא ,ווירּב רעקיזָאדרעד ךייַא
 ַא ןּוא ,דרעפ ןּוא ןגעװטיײר ָאד ןענייז ךייַא ייּב ןּוא ,רַאה רעיא
 ןּוא ןטסעּב םעד ןעז ריא טלָאזי .ןפַאװ ןּוא טָאטשגנוטסעפ
 ןייז ףיוא ןצעופױורַא ןּוא ,ןיז סרַאה רעיײַא ןּופ ןטסכײלג
 .ויוה סרַאה רעיא רַאפ המחלמ טלַאה ןּוא ;ןָארט סרעטָאפ

 :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןגירקעג ארֹומ קרַאטש רעייז יז ןּבָאהי
 - ןלעװ יװ ןּוא ,םיא רַאפ ןענַאטשַאּב טינ םיכלמ ײװצ יד ןענייז טָא
 ?ןײטשַאּב רימ

 רעּביא סָאװ רעד ןּוא ,ץַאלַאּפ םעד רעּביא סָאװ רעד ןּוא
 - טקישעג ןּבָאה ,רעיצרעד יד ןּוא ,עטסטלע יד ןּוא ,טָאטש רעד
 סָאװ ץלַא ןּוא ,רימ ןענייז טכענק ענייד :ןגָאז וצ ױזַא ,ןאּוהְי ּוצ
 טינ םענייק ןלעװ רימ .ןָאט רימ ןלעװ ,ןגָאז ודנוא טסעװ ּוד
 .ּוט ,ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ .ךלמ ַא רַאפ ןכַאמ

 ּוצ יװַא ,לָאמ טײװצ ַא ווירּב ַא יז ּוצ ןּבירשעג רע טָאה"
 ןיימ ּוצ ןרעהּוצ טליװ ריא ןּוא ,רימ טימ טייז ריא ּביױא :ןגָאז
 ,ןיז סרַאה רעייַא ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד ןּופ ּפעק יד טמענ ,לוק
 .לאֶעְרוִי ןייק טייצ רעד םּורַא ןגרָאמ רימ ּוצ טמּוק ןּוא

 יד ייּב ןעוועג ןענייז ,ןױשרַאּפ קיצעּבו ,ךלמ ןּופ ןיז יד ןּוא
 ןוא .ןגיוצענפיוא יז ןּבָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןּופ טייל עסיורג
 ןּבָאה יװזַא ,יײז ּוצ ןעמּוקעננָא זיא ווירּב רעד יװ ,ןעװעג זיא סע
 ;ןױשרַאּפ קיצעּביז ,ןטכָאשעג יז ןּוא ,ךלמ ןּופ ןיז יד ןעמּונעג יז
 -קעװַא ןּוא ,ּברעק ןיא ּפעק ערעייז ןָאטעגנײרַא ןּבָאה יז ןּוא
 .לאָעְרוִי ןייק םיא ּוצ טקישעג

 ּוצ ױזַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה ןּוא ,חילש ַא ןעמּוקעג זיאי +
 רע טָאה .ןיז סכלמ םעד ןּופ ּפעק יד טכַארּבעג טָאה עמ :ןגָאז
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 ,רעיוט ןּופ גנַאגנייַא םייּב סנפיוה ײװצ ןיא יז טכַאמ :טגָאזעג
 .ירפ רעד ןיא ויּב

 ,ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,טלעטשענקעװַא ךיז טָאה ןּוא
 ןיימ ןגעקַא טנּוּב ַא טכַאמעג ךיא ּבָאה טָא ;קידלּושמּוא טייז ריא
 ןגָאלשרעד טָאה רעװ רעּבָא .טעגרהעג םיא ּבָאה ןּוא ,רַאה
 וצ ןלַאפ טעװ טשינרָאג זַא ,ןעד ןסיוװ טייזי** ?עקיזָאדיד עלַא
 ףיוא טדערעג טָאה טָאג סָאװ טָא ןּופ טרָאװ םעד ןּופ דרע רעד
 טדערעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג טָאה טָאג ןּוא ;בָאְחַא ןּופ זיוה םעד
 .ןּוהָיִלֲא טכענק ןייז ךרּוד

 ןּופ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ עלַא ןגָאלשרעד טָאה אּוהְי ןּוא;*
 ענייז ןּוא ,טייל עסיורג ענייז עלַא ןּוא ,לאָעְרזִי ןיא זיוה סבָאְחַא
 םיא ןּופ ןזָאלעג טינ טָאה רע זיּב ,םינהֹּכ ענייז ןּוא ,טניירפ עטונ
 .ּבילּברעּביא ןַא

 ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,קעװַא זיא ןּוא ןענַאטשענפיוא זיא רע ןּוא*
 רעכוטסַאּפ יד ןּופ ויוהרעש םייּב ויא רע יװ .ןֹורמֹוש ןייק
 ןופ רעדירּב יד ןפָארטעגנָא אּוהָי טָאה יװַא* ,סננעװרעטנּוא
 + י-ה - בה טייז רעװ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהֵיזַחַא

 ןּוא ,רימ ןענייז ןּוהָיזַחַא ןּופ רעדירּב יד :טגָאזעג יז ןּבָאה ?ריא
 יד ןּופ דירפ םעד ףיוא ןגערפ ּוצו טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה רימ
 .הּכלמ-רעטּומ רעד ןּופ רעדניק יד ןּוא ךלמ ןּופ רעדניק

 עמ ןּוא .טײהרעקידעּבעל יז טּפַאכ :טגָאזעג רע טָאהי
 רעד ייּב ןטכָאשעג יז ןּוא ,טייהרעקידעּבעל טּפַאכעג יז טָאה
 טָאה רע ןּוא .ןַאמ קיצרעפ ןּוא ײװצ ,זיוהרעש םעד ןּופ ּבּורג
 .טוָאלעגרעּביא טינ יז ןּופ םענייק

 רע טָאה יװַא ,ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע יװ ןּוא*
 טָאה .ןגעקטנַא םיא יִןבָכַר ןּופ ןּוז םעד בֶדְנֹוהי ןפָארטעגנָא
 ץרַאה ןייד זיא :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,טסירנַאּב םיא רע

 .הל הימרי עזא
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 טָאה ?ןצרַאה ןייד ּוצ זיא ץרַאה ןיימ יװ ױזַא ,קיטכירפיוא
 ןייד ּבינ ,ָאי ּביוא !:טגָאזעג אּוהַי טָאהו .ָאי :טגָאזעג בֶדָנֹוהי
 -פורַא םיא טָאה רע ןּוא ;טנַאה ןייז ןּבעגעג רע טָאה .טנַאה
 םּוק :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ןגָאװטײר ןפיוא ךיז ּוצ ןעמּונעג
 עמ ןּוא .ןגעװ סטָאנ ןּופ ןָא ךיז םענ ךיא יװ עז ןּוא ,רימ טימ
 .ןגָאװטײר ןייז ןיא טריפעג םיא טָאה

 ןגָאלשרעד טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוש ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןּואיי
 טָאה רע ויּב ,ןֹורמֹוׁש ןיא ןבָאחַא ןּופ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ עלַא
 טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ;טגיליטרַאפ םיא
 .ןּוהָיַלַא ּוצ טדערעג

 טָאה ןּוא ,קלָאפ עצנַאנ סָאד טלמַאזעגנייַא טָאה צּוהְי ןּואיי
 םיא טעװ אּוהְי ,לסיּב ַא לַעַּב טנידעג טָאה בָאְחַא :טגָאזעג יז ּוצ
 ,לַעַּב ןּופ םיאיבנ עלַא רימ ּוצ טפּור ,דנּוצַא ןּוא* .ליפ ןעניד
 ;ןלעפ טינ לָאז רענייק ;םינהֹּכ ענייז עלַא ןּוא ,רעניד ענייז עלַא
 רענייק .רימ ייּב זיא לַעַּב ּוצ גנוטכַאלשרעפּפָא עסיורג ַא םורָאװ
 .ןּבעל ןּבײלּב טינ טעװ ,ןלעפ טעװ סָאװ

 "רעטנּוא ידּכ ,גורטַאּב טימ ןָאטעג סָאד טָאה אּוהָי ןּוא
 .לַעַּב ןּופ רעניד יד ןעגנערּבּוצ

 ,לַעַּב ּוצ גנולמַאזנייַא ןַא טקילײה :טגָאזעג טָאה אּוהְי ןּוא"י
 ץנַאג ןיא טקישעג טָאה אּוהָי ןּואי* .ןפורעגסיוא סע יז ןּבָאה
 זיא סע ןּוא ,ןעמוקעג ןענייז לַעַּב ןּופ רעניד עלַא ןּוא ,לארׂשי
 ןענייז יז ןּוא .ןעמוקעג טינ זיא סָאװ שטנעמ ַא ןּבילּבעג טינ
 זיא לַעַּב ןּופ זיוה סָאד ןּוא ;לַעַּב ןּופ זיוה ןיא ןעגנַאנעגנײרַא
 | .קע ּוצ קע ןּופ טליפעגנָא ןרָאװעג

 ירעדיילק רעד רעּביא סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טגָאזעג רע טָאהיי
 רע ןּוא .לַעַּב ןּופ רעניד עלַא ּוצ םישּוּבלמ סױרַא ּביג :רעמַאק
 .םישּוּבלמ יד ןּבעגעגסױרַא יז טָאה

 ןבָכַר ןּופ ןּוז םעד בֶדָנֹוהי טימ ןעגנַאגעגנײרַא זיא אּוהְי ןּוא*י
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 :לַעַּב ןּופ רעניד יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לַעַּב ןּופ זיוה ןיא
 טכענק יד ןּופ ְךייַא טימ ןייז טינ לָאז ָאד זַא ,טעז ןּוא ךָאנ טכּוז
 בײרַא ןענייז יז ןּוא* .ןײלַא רענידילַעַּב זיולּב רָאנ ,הוהי ןּופ
 .רעפּפָאדנַארּב ןּוא רעפּפָאטכַאלש ןכַאמ ּוצ ןעגנַאגעג

 ןּוא ,ןַאמ קיצכַא ןסיורד טלעטשעג ךיז טָאה אּוהֵי ןּוא
 ןשטנעמ יד ןּופ ןרעו ןענּורטנַא טעװ רעצימע ּבױא :טגָאזעגנָא
 רַאפ שפנ ןייז זיא ,טנעה ערעייַא ףיוא רעּביא ּביג ךיא סָאװ
 .שפנ סמענעי

 סָאד ןכַאמ טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*
 וצ ןּוא סרעפיול יד ּוצ טגָאזעג אּוהְי טָאה ױזַא ,רעפּפָאדנַארּב
 .סױרַא טינ לָאז רענייק ;יײז טגָאלשרעד ןײרַא טייג :טײלטּפױה יד

 יד ןּוא ;דרעוװש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשרעד יז יז ןּבָאה
 ןענייז ןּוא ,ןפרָאװעגסױרַא יז ןּבָאה טײלטּפױה יד ןּוא סרעפיול
 ןּבָאה יז ןּוא* .זיוה סלַעַּב ןּופ טָאטש רעד ּוצ ןעגנַאנעגקעװַא
 -רַאפ יז ןּוא ,זיױה סלַעַּב ןּופ רענייטשלייז יד ןעמּונעגסױרַא
 ,לַעַּב ןּופ ןייטשלייז םעד ןכָארּבעצ ןּבָאה יז ןּואי .טנערּב
 טכַאמעג סע ןּבָאה ןּוא ,לַעַּב ןּופ זיוה סָאד ןכָארּבעצ ןּבָאה ןּוא
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןטירטּפָא רַאפ

 רעּבָא= .לארׂשי ןּופ לַעַּב טניליטרַאפ טָאה אּוהְי ןּוא=
 טָאה רע סָאװ טימ ,ןטָבנ ןּופ ןּוז םעד םָעבְרָי ןּופ דניז יד ןּופ
 טינ אּוהָי ךיז טָאה יז רעטניה ןּופ ,לארׂשי ןקידניז טכַאמעג = -

 ןּוא לֵא-תיֵּב ןיא סָאװ רעּבלעק ענרעדליג יד ןּופ-טרעקעגּפָא -

 .ןֶד ןיא סָאװ
 טּוג ךיז טסָאה ּוד לי :ןאּוהַי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא"

 ןָאטעג--ןגיוא עניימ ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןעגנַאגַאּב
 ריד ןלעװ ,ןצרַאה ןיימ ןיא סָאװ ץלַא יװ ױזַא זיוה סבָאְחַא ּוצ
 .לארׂשי ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןציז רוָד ןטריפ ןּופ רעדניק

 ןּופ הרֹוּת רעד ןיא ןייג ּוצ טיהעג טינ טָאה אּוהָי רעּבָאיי
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 ךיז טָאה רע ;ןצרַאה ןצנַאג ןייז טימ לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי
 טָאה רע סָאװ ,ןעמָעבִרִי ןּופ דניז יד ןּופ טרעקענּפָא טינ
 .לארׂשי ןקידניז טכַאמעג

 .לארׂשי ןּופ ןקַאהּוצּפָא ןּבױהעגנָא טָאג טָאה געט ענעי ןיאי == |
 ןופ** :לארׂשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא ןגָאלשעג יז טָאה לֵאָזַח ןּוא
 יד ןּוא ,םידָג יד ,דָעלִג דנַאל עצנַאג סָאד ,גנַאגפיואנּוז ּוצ ןד רַי
 -ךֹונרַא לָאט םייּב סָאװ רֵעֹורֵע ןּופ ,םישַנמ יד ןּוא ,םינֵבּואר

 : ןֶׂשָּב ןּוא דֶעלִג
 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןאּוהְי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*

 ןיוש ויא סָאד ,טפַאשהרּובג עצנַאנ ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה
 ןופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב
 .לארׂשי

 עמ ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה אּוהְי ןּואי*
 ןרָאװעג זיא זְחֶאֹוהי ןּוז ןייז ןּוא .ןֹורמֹוׁש ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה
 טניניקעג טָאה אּוהְי סָאװ געט יד ןּוא .טרָא ןייז ףיוא ךלמ
 קיצנַאװצ ןּוא טכַא ןעװעג ןענייז ,ןֹורמֹוש ןיא לארׂשי רעּביא
 .רָאי

 ריא זַא ןעזעג טָאה ןּוהְיזַחַא ןּופ רעטּומ יד הָילַתַע יװ ןּואי ןָאי
 "מוא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא יז זיא ױזַא ,טיוט זיא ןּוז

 יד עַבֶׁשֹוהי טָאה' .םַאטשּפָא ןכַאלניניק ןצנַאג םעד טכַארּבעג
 םעד ׁשֶאֹוי ןעמּונעג ,רעטסעווש סהָיַחַא ,םֶרֹוי ךלמ ןּופ רעטכָאט
 םעד ןשיװצ ןּופ טעבנגעגסױרַא םיא טָאה ןּוא ,ןהָיזַחַא ןּופ ןּוז
 ןייז ןּוא םיא ,ןרעװ טייטעג טלָאזעג ןּבָאה סָאװ רעדניק סכלמ
 ןופ ןטלַאהַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ;רעמַאקּפָאלש ַא ןיא ,םַא
 ןעװעג זיא רע ןּוא* .ןרָאװעג טייטעג טינ זיא רע ןּוא ,ןּוהָילַתַע
 הָילַתַע ןּוא .רָאי סקעז טָאג ןּופ זיוה ןיא ריא ייּב ןטלַאהַאּב
 | ,דנַאל ןרעּביא טגיניקעג טָאה
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 טָאה ןּוא טקישעג עֶדָיֹוהי טָאה ראי ןטעּביז ןפיוא ןּואּי
 ןּוא םירָּכ יד ןּופ ,ןטרעדנּוה יד רעּביא טײלטּפױה יד ןעמונעג
 ןּופ זיוה ןיא ךיז ּוצ טכַארּבעג יז טָאה רע ןּוא ,סרעפיול יד ןּופ
 יז טָאה ןּוא ,דנּוּב ַא ןסָאלשעג יז טימ טָאה רע ןּוא ,טָאג
 ןּוא*  .ןּוז סכלמ םעד ןויועג יז ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןרָאװשַאּב
 ריא סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב יז טָאה רע
 ןוא תּבש ןײרַא ןעמּוק סָאװ יד ,ךייַא ןּופ לטירד ַא :ןָאט טלָאז
 ןעוועג זיא לטירד ַא ךָאנ"-זיוה סכלמ םעד ןּופ גנוטיה יד ןטיה
 יד רעטניה רעיוט םייּב לטירד ַא ןּוא ,רוס רעיוט םייּב
 .םַאצּפָא ןַא רַאפ ץַאלַאּפ ןּופ גנוטיה יד ןטיה טלָאז-סרעפיול
 ןלָאז ,תּבש סױרַא ןעייג סָאװ עלַא ,ךייַא ןּופ ןלייט ײװצ ןּואי
 טלָאז ריא ןּוא* .ךלמ םעד םּורַא זיוה סטָאג ןּופ גנּוטיה יד ןטיה
 ןפַאװ ענייז טימ רעכַאלטיא ,םּורַא דנּור ךלמ םעד ןעלגנירמּורַא
 לָאז ,ןעייר יד ןיא ןײרַא טמּוק סע רעװ ןּוא .טנַאה ןייז ןיא
 ןּוא ןײגסױרַא ןייז ייּב ךלמ םעד טימ טייז ןּוא .ןרעװ טיטעג
 .ןײגנײרַא ןיל ייד

 ץלַא יװ יװַא ןָאטעג ןטרעדנוה יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּבָאה
 ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןלױפַאּב טָאה ןהֹּכ רעד עֶדָיֹוהי סָאװ
 יד טימ ,תּבש ןײרַא ןעמּוק סָאװ יד ,ןשטנעמ ענייז רעכַאלטיא
 םעד עֶדִיֹוהי ּוצ ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא ,תּבש סױרַא ןעייג סָאװ
 יד ןּופ טײלטּפױה יד ןּבעגעג טָאה ןהֹּכ רעד ןּוא" .ןהֹּכ
 ןיא סָאװ ,דוד ךלמ ןּופ סָאװ ןד ליש יד ןּוא ןויּפש יד ןטרעדנּוה
 טלעטשעג ךיז ןּבָאה סרעפיול יד ןּוא* .טָאג ןּופ זיוה
 רעטכער רעד ןּופ ,טנַאה ןייז ןיא ןפַאװ ענייז טימ רעכַאלטיא
 ןוא ,חּבומ םייּב ,זיוה ןּופ טייז רעקניל רעד זיּב זיוה ןּופ טייז
 טריפעגסױרַא טָאה רע ןּוא - .םּורַא דנור ךלמ ןּבעל ,זיוה םייּב
 יד ןּוא ןיורק יד םיא ףיוא ןָאטעגנָא טָאה ןּוא ,ןּוז סכלמ םעד
 ,ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;סנכייצ !עכַאלגיניקו
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 ןוא ,טנעה יד טּפַאלקעג ןּבָאה יז ןּוא ;טּבלַאזעג םיא ןּבָאה ןּוא
 !ךלמ רעד לָאז ןּבעל :טגָאזעג

 ןּוא סרעפיול יד ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה הָילַתַע ןּוא;*
 .טָאג ןּופ זיוה ןיא קלָאפ םעד ּוצ ןעמּוקעג זיא יז ןּוא ,קלָאפ םעד
 ,המיּב רעד ףיוא טייטש ךלמ רעד טשרע ,ןעזעג טָאה יז ןּוא*
 סרערעטיימּורט יד ןּוא ןרַאה יד ןּוא ,רעגייטש רעד יװ ױזַא
 ןּוא ,ךיז טיירפ דנַאל ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,ךלמ ןּבעל
 ,רעדיײלק עריא ןסירעצ הָילַתַע טָאה ;ןטײמורט ןיא טזָאלּב
 !טנּוּב ַא !טנּוּב ַא :ןפורעגסיוא טָאה ןּוא

 יד ןּופ טײלטּפױה יד ןלױפַאּב ןהֹּכ רעד עֶדִיֹוהי טָאה;*
 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,ליח ןּופ רעעזפיוא יד ,ןטרעדנּוה
 טייג סָאװ םעד ןּוא ;ןעײר יד ןּופ קינײװעניא זיּב סױרַא יז טריפ
 :טנָאזעג טָאה ןהֹּכ רעד םורָאװ .דרעוװש ןטימ טיט ,ךָאנ ריא
 .טָאנ ןּופ זיוה ןיא ןרעװ טייטעג טינ לָאז יז

 ןעגנַאנעגנײרַא זיא יז ןּוא ,טרָא ריא רַאפ טכַאמעג יז ןּבָאה;*
 ןטרָאד ויא ןּוא ,זױה סכלמ ןיא גנַאגניײַאדרעּפ םעד ךרּוד
 .ןרָאװעג טיײטעג

 ןשיװצ ןּוא הוהי ןשיװצ דנוּב ַא ןסָאלשעג טָאה עֶדֵיֹוהְי ןּואיי
 ךיוא ;הוהי ןּופ קלָאפ סָאד ןייז ּוצ ,קלָאפ םעד ןּוא ךלמ םעד
 עצנַאג סָאד ןּוא;* .קלָאפ םעד ןשיװצ ןּוא ךלמ םעד ןשיווצ
 ןּוא ,לַעַּב ןּופ זיוה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא דנַאל ןּופ קלָאפ
 רעדליּב ענייז ןּוא תוחּבומ ענייז ;ןפרָאװעגנייַא סע ןּבָאה יז
 יז ןּבָאה לַעַּב ןּופ ןהֹּכ םעד ןֶּתַמ ןּוא ,ןכָארּבעצ טּוג יז ןּבָאה
 .תוחּבומ יד רַאפ טעגרהעג

 זיוה םעד רעּביא רעעופיוא טכַאמעג טָאה ןהֹּכ רעד ןּוא
 יד ןּופ טײלטּפױה יד ןעמּונעג טָאה רע ןּואי* .טָאג ןּופ
 עצנַאג סָאד ןּוא ,סרעפיול יד ןּוא ,םירָּכ יד ןּוא ,ןטרעדנּוה
 ןּופ ךלמ םעד טכַארּבעגּפָארַא ןּבָאה יז ןּוא ,דנַאל ןּופ קלָאפ
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 ןּופ רעיױט םעד ךרּוד ןעננַאגעגנײרַא ןענייז יז ןּוא ,זיוה סטָאג
 ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה רע ןּוא .זיוה סכלמ ןיא סרעפיול יד
 טָאה דנַאל ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא* .םיכלמ יד ןּופ ןָארט
 ןּוהָיְלַתַע ןּוא .קיאּור ןעוװעג זיא טָאטש יד ןּוא ,טיירפעג ךיז
 .זיוה סכלמ ןיא דרעווש ןטימ טייטעג יז ןּבָאה

 .ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעוװעג טלַא שָאֹוהי זיא רָאי ןּביז ךי
 ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג שָאֹוהְי זיא ןאּוהְי ןּופ רָאי ןטעּביז ןיא

 ןעמָאנ רעד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצרעפ
 .עַבָשירַאּב ןּופ הָיבִצ ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ

 יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה טָאֹוהְי ןּואי
 םיא טָאה ןהֹּכ רעד עֶדָיֹוהי יװ ױזַא ,געט ענייז עלַא טָאג ןּופ ןגיוא
 סָאד ;ןרָאװעג ןָאטענּפָא טינ ןענייז תֹומָּב יד רָאנ* .טנרעלעג
 .תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּוא טכַאלשעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ

 עטקילײהעג סָאדלַא :םינהֹּכ יד ּוצ טנָאזעג טָאה שָאֹוהי ןוא*
 ןרַאּבגנַאג ןיא זיוה סטָאג ןיא טכַארּבעג טרעװ סָאװ רעּבליז
 ,גנּוצַאשּפָא סנכַאלטיא טול תושפנ רַאפ טלעג סָאד ,טלעג
 ןעגנערּב ּוצ ןצרַאה ןפיוא ףױרַא טמּוק ןצימע סָאװ טלעג סָאדלַא
 רעכַאלטיא ,ךיז רַאפ ןעמענ םינהֹּכ יד ןלָאז' ,טָאג ןּופ זיוה ןיא
 רעטרע ענעכָארּבעצ יד ןטכיררַאפ ןלָאז יז ןּוא ;רעּבעג ןייז ןּופ
 ןטרָאד ךיז טעװ טרָא רענעכָארּבעצ ַא רָאנ ּוװ ,זיױה ןּופ
 .ןעניפעג

 ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא יירד ןיא ןעװעג זיא סע רעּבָאי
 יד טכיררַאפ טַאהעג טינ ךָאנ םינהֹּכ יד ןּבָאה ,שָאֹוהי ךלמ
 ןפּורעג ׁשָאֹוהי ךלמ רעד טָאה* .זיוה ןּופ רעטרע ענעכָארּבעצ
 יז ּוצ טָאה רע ןּוא ,םינהֹּכ !ערעדנַאז יד ןּוא ,ןהֹּכ םעד עֶדֵיֹוהְי
 רעטרע ענעכָארּבעצ יד טינ ריא טכיררַאפ סָאװרַאפ :טנָאזעג
 ןּופ טלעג ןייק ןעמענ טינ רעמ ריא טלָאז ,דנּוצַא ןּוא ?זיוה ןּופ
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 זיוה ןּופ רעטרע ענעכָארּבעצ יד ףיוא טרעיינ ,רעּבעג ערעײַא
 .ןּבעגּפָא סע ריא טלָאז

 טלעג סָאד ןעמענ ּוצ טינ ,טקיליװעגנייַא םינהּכ יד ןּבָאה*
 רעטרע ענעכָארּבעצ יד ןטכיררַאפ ּוצ טינ ןּוא ,קלָאפ םעד ןּופ
 .זיוה ןּופ

 טָאה ןּוא ,ןטסַאק ַא ןעמּונעג טָאה ןהֹּכ רעד עֶדָיֹוהְי ןּוא"
 -קעװַא םיא טָאה ןּוא ,לריט ןייז ןיא ךָאל ַא ןטינשעגסיוא
 טמּוק עמ יװ טייז רעטכער רעד ףיוא ,חּבומ ןּבעל טלעטשעג
 יד ןטיה סָאװ םיַנהֹּכ יד ןגעלפ ןיהַא ןּוא ;טָאג ןּופ זיוה ןיא ןײרַא
 ןרָאװעג טכַארּבעג זיא סָאװ טלעג עצנַאג סָאד ןָאטנײרַא ,לעװש
 זַא ןעזעג ןּבָאה יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי* .טָאג ןּופ זיוה ןיא
 רעד ןעמּוקענּפױרַא זיא יױװַא ,טלעג ליפ ָאד זיא ןטסַאק ןיא
 נייַא ןּבָאה יז ןּוא ,לודָגְדהֹּכ רעד ןּוא ,ךלמ ןּופ רעּביײרש
 ןענּופעג ךיז טָאה סָאװ טלעג סָאד טלייצעגרעּביא ןּוא ןדנוּבעג
 -סיוא סָאד ןּבעגרעּביא ןגעלפ יז ןּוא* .טָאג ןּופ זיוה ןיא
 סָאװ סרעטסניימקרעװ יד ןּופ טנעה יד ןיא טלעג עטלייצעג
 ןּבָאה יז ןּוא ;טָאג ןּופ זיוה םעד רעּביא טלעטשעג ןעװעג ןענייז
 -וּב יד ּוצ ןּוא סרעטסנײמצלָאה יד ּוצ טלָאצענסױא סע
 יד ּוצ ןּוא-* ,טָאג ןּופ זיוה ןיא טעּברַאעג ןּבָאה סָאװ סרעטסניימ
 ןּוא ץלָאה ןפיוק ּוצ ףיוא ןּוא ,רעקעהנייטש יד ּוצ ןּוא ,רערעױמ
 רעטרע ענעכָארּבעצ יד ןטכיררַאפ ּוצ ,רענייטש עטקַאהעג
 ןפיוא ןעננַאגעגקעװַא זיא סָאװ ץלַא ףיוא ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ
 .ןטכיררַאפ םּוצ ,זיוה

 -ננערּפש ,סרעסעמציינש ,סנקעּב ענרעּבליז ןייק רעּבָאי*
 ,ילּכ ענרעּבליז ןּוא ילּכ ענרעדליג םּוש ןייק ,ןטיימּורט ,סנקעּב
 םעד ןּופ טָאג ןּופ ויוה םעד רַאפ ןרעװ טכַאמעג טינ טגעלפ
 טרעיינ** .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג זיא סָאװ טלענ
 ןגעלפ יז ןּוא ,ןּבעג סע ןעמ טגעלפ סרעטסניימקרעוװ יד ּוצ
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 ךיז טגעלפ עמ ןּואי* .טָאג ןּופ זיוה סָאד ןטכיררַאפ טימרעד
 טלעג סָאד ןּבעג טנעלפ עמ סָאװ ןשטנעמ יד טימ ןנעכער טינ
 טרעיינ ,סהכָאלמ-לעּב יד ּוצ ןּבעג ּוצ ףיוא ,טנַאה רעייז ףיוא

 .טעּברַאעג יז ןּבָאה תונמאנ ףיוא
 -דניז ןּופ טלעג סָאד ןּוא רעפּפָאדלּוש ןּופ טלעג סָאדיי

 סָאד ;טָאג ןּופ זיוה ןיא ןרעװ טכַארּבעג טינ טגעלפ רעּפּפָא
 .םינהֹּכ יד ּוצ ןרעהעג טגעלפ

 ,םֶרֵא ןּופ ךלמ רעד לֵאָזַח ןעגנַאגענפױרַא זיא לָאמסנעד*
 .ןעגנּוװצַאּב יז טָאה ןּוא ,תַג ףיוא המחלמ ןטלַאהעג טָאה ןּוא
 .םִיַלָשּורי ףיוא ןײגוצפױרַא םינּפ ןייז טרעקעג טָאה לֵאָזַח ןּוא

 עקילײה עלַא ןעמונעג הדּוהי ןּופ ךלמ רעד טָאֹוהְי טָאה*
 יד ,ןרעטלע ענייז ,ּוהָיזַחַא ןּוא ,םֶרֹוהְי ןּוא ,טָפָׁשֹוהי סָאװ ןכַאז
 ענעגײא ענייז ןּוא ,טקילײהעג ןּבָאה ,הדּוהי ןּופ םיכלמ
 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ דלָאג עצנַאג סָאד ןּוא ,ןכַאז עטקילײהעג
 .רע ןּוא ,זיוה סכלמ ןּופ ןּוא זיוה סטָאנ ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא
 רע ןּוא .םֶרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאָזַח ּוצ טקישענקעװַא סע טָאה
 .םִיַלָׁשּורי ןּופ ןגױצעגּפָא טָאה

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןשָאֹוי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 -טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 ןּבָאה ןּוא ןענַאטשעגפױא ןעניז טכענק ענייז ןּואי
 ,אֹולָמתיֵּב ןיא ןשָאֹוי ןגָאלשרעד ןּבָאה ןּוא ,טנוּב ַא טעװעטנוּבעג
 ןּוא ,ןתֶעמש ןּופ ןּוז רעד רָכָוֹוי== .אָלֵס ּוצ ּפָארַא טרעדינ סָאװ
 ,ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ,טכענק ענייז ,ןרֵמֹוׁש ןּופ ןּוז רעד דָבָזֹוהְי
 ענייז ןּבעל ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא
 ךלמ ןרָאװעג זיא הָיצַמַא ןּוז ןייז ןּוא .טָאטש-סדוד ןיא ןרעטלע
 .טרָא ןייז ףיוא
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 ןּופ ןּוז םעד ׁשָאֹוי ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ירד ןיאי ןֹי
 ןּופ ןּוז רעד זָחָאֹוהי זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיזַחַא

 טָאה ןּואנ ןֹורמֹוש ןיא לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןאּוהַי
 טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא* .רָאי ןצעּביז !טגיניקעג
 םֶעבְרִי ןּופ דניז יד ךָאנ ןעננַאגעג זיא ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא
 רע ;לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטֶבִנ ןּופ ןּוז םעד
 טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא* .ןופרעד טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה
 רעד ןיא ןּבענעג יז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ףיוא טמירגעג טָאה
 ךֶּב ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּוא ,םָרַא ןּופ ךלמ םעד לֵאָוַח ןּופ טנַאה
 .געט עלַא ,ןלֵאָזַח ןּופ ןּוז םעד דַדַה

 טרעהעגוצ טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןטעּבעג זָחֶאֹוהי טָאהּ:
 רעד זַא ,לארׂשי ןּופ גנוקירד יד ןעזעג טָאה רע םורָאװ ,םיא ּוצ
 לארׂשי ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא--טקירדעג יז טָאה םֶרַא ןּופ ךלמ
 ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא ןּופ סױרַא ןענייז יז ןּוא ,רעפלעה ַא
 ערעייז ןיא ןסעועג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;םֶרַא
 ךיז ןּבָאה יז רעּבָאי .ןטכענרעייאךטכענ יװ ױזַא ןטלעצעג
 סָאװ ,ןעמָעבֶרִי ןּופ זיוה םעד ןּופ דניז יד ןּופ טרעקענּפָא טינ
 ;ןירעד ןעננַאנעג ןענייז יז ;לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע
 םורָאװי--ןֹורמֹוש ןיא ןייטש ןּבילּבעג זיא הָרֵשַא יד ךיוא ןּוא
 ןיולּב רָאנ ,טפַאשנַאמ ןייק ןוָחָאֹוהְי ןוָאלעגרעּביא טינ טָאה רע
 .רעייגסופ טנזיוט ןעצ ןּוא ,ןגעווטייר ןעצ ןּוא ,רעטייר קיצפּופ
 טכַאמעג יז ןּוא ,טכַארּבעגמּוא יז טָאה םָרַא ןּופ ךלמ רעד לײװ
 .ןטערט םּוצ ּביוטש יװ ױזַא

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןזָחָאֹוהי ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,טפַאשהרּובג ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב

 עמ ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיײלעג ךיז טָאה זָחָאֹוהְי ןּואי
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 ןרָאװעג זיא ׁשָאֹוי ןּוז ןייז ןּוא .ןֹורמֹוׁש ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ

 ןּופ ךלמ םעד טָאֹוי ןּופ רָאי ןטסקיסיירד ןּוא ןּביז ןיא"
 רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןָחָאֹוהְי ןּופ ןּוז רעד ׁשָאֹוהי יא הדּוהי
 רע ןּואי .רָאי ןצכעז ןטגיניקעג טָאה ןּואנ ,ןֹורמֹוׁש ןיא לארׂשי
 טָאה רע ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה
 ,ןטָבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבְרָי ןּופ דניז עלַא ןּופ טרעקענּפָא טינ ךיז
 .ןירעד ןעננַאנעג זיא רע ;לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןשָאֹוי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע יװ ,טפַאשהרּובנ ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה
 ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָיצַמַא טימ
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשענטייצ יד ןּופ ךּוּב

 םֶעבָרָי ןּוא ;ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה שָאֹוי ןּוא!*
 ןּבָארגַאּב זיא שָאֹו ןּוא .ןָארט ןייז ףיוא טצעזעג ךיז טָאה
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּבעל ןֹורמֹוׁש ןיא ןרָאװעג

 טפַאשקנַארק רעד ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא עֶשילֶא ןּוא-+
 ןופ ךלמ רעד טשֶאֹוי ןּוא ;ןּברַאטש ריא ןּופ טלָאזעג טָאה רע סָאװ
 טנײװעג טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ טרעדינענּפָארַא טָאה לארׂשי
 רעטָאפ ,רעניימ רעטָאפ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םינּפ ןייז ףיוא
 !לארׂשי ןּופ רעטייר ןּוא ןגעוװטיײר ,רעניימ

 .ןלייפ ןּוא ןניוּב ַא גנערּב :טגָאזעג םיא ּוצ עֶשילֶא טָאה*
 טנָאזעג רע טָאהי* .ןלייפ ןּוא ןגיוּב ַא טכַארּבעג םיא רע טָאה
 .ןגיוּב ןפיוא טנַאה ןייד ףױרַא גייל :לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ
 ןָאטעגפױרַא טָאה עֶשילָא ןּוא ,טנַאה ןייז טגײלענּפױרַא רע טָאה
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .ךלמ ןּופ טנעה יד ףיוא טנעה ענייז
 עֶשילֶא טָאה .טנפעעג רע טָאה ;חרומ ּוצ רעטצנעפ םעד ןפע
 לייפ ַא :טגָאזעג רע טָאה .ןסָאשעג טָאה רע ןּוא ;סיש :טנָאזעג
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 טסעוו ןּוא ;םָרַא ןגעקַא העּושי ןּופ לייפ ַא ןּוא ,טָאג ןּופ העּושי ןּופ
 .ןדנעלרַאפ םּוצ זיּב קָפַא ןיא םֶרַא ןגָאלש

 יז טָאה רע ןּוא ;ןלײפ יד םענ :טגָאזעג טָאה רע ןּואי*
 ןָא גָאלש :לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טגָאזעג רע טָאה .ןעמּונעג
 ךיז טָאה ןּוא לָאמ יירד ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא ;דרע רעד
 .טלעטשעגּפָא

 טָאה ןּוא ,ןַאמ רעכַאלטעג רעד םיא ףיוא טנרעצעג טָאה'*
 לָאמסנעד ;לָאמ סקעז רעדָא ףניפ ןגָאלש טלָאזעג :טנָאזעג
 דנוצַא רעּבָא ;ןדנעלרַאפ םּוצ ויּב םֶרַא ןגָאלשעג וטסלָאװ
 .םָרַא ןגָאלש לָאמ יירד רָאנ ּוטסעװ

 ,ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא עֶׁשילָא ןּוא"
 םּוקנָא םייּב דנַאל ןיא ןעמּוק ןגעלפ בָאֹומ ןּופ סעדנַאּב ןּוא

 ,ןשטנעמ ַא יװַא טּבָארגַאּב עמ ,ןעװעג זיא סע ןּוא*י .רָאי ןּופ
 םעד ןפרָאװעגנײרַא יז ןּבָאה .עדנַאּב ַא ןעעזרעד ייז טשרע
 טלקייקעג ךיז טָאה ןַאמ רעד ןּוא .רבק סעֶשילָא ןיא ןַאמ
 זיא ןּוא ,רענייּב סעָשילֶא ןָא טרירעגנָא ךיז טָאה רע זיּב
 .סיפ ענייז ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעּבעל

 עלַא לארׂשי טקירדעג טָאה םֶרָא ןּופ ךלמ רעד לֵאָוַח ןּואיי
 ןּוא טקילעוטײלעג יז טָאה טָאג רעּבָא* .ןוָחָאֹוהי ןּופ געט
 ןּופ יז ּוצ טרעקעגוצ ךיז טָאה ןּוא ,יײז ףיוא טמירַאּברעד ךיז
 יז טָאה רע ןּוא ,בקעי ןּוא ,קחצי ,םהרבַא טימ דנוּב ןייז ןגעוו
 ןּופ ןפרָאװעגקעװַא טינ יז טָאה ןּוא ,ןעננערּבמּוא טלָאװעג טינ
 .דנּוצַא ויּב םינּפ ןייז

 ןייז ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא םֶרַא ןּופ ךלמ רעד לֵאָזַח ןּוא*
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא דֵדַהְדִּב ןּו

 / ןּופ טרעקענקירוצ טָאה ןוָחָאֹוהי ןּופ ןּוז רעד שֶאֹוהי ןּואי*
 / רע סָאװ טעטש יד ןלָאְזַח ןּופ ןּוז םעד דֵדַהְדִּב ןּופ טנַאה רעד
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 ןזָחָאֹוהי רעטָאפ ןייז ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעמּונעגּוצ טַאהעג טָאה
 טָאה ןּוא ,ןגָאלשעג ׁשָאֹוו םיא טָאה לָאמ יירד .המחלמ ןיא
 .לארׂשי ןּופ טעטש יד טרעקענקירּוצ

 ךלמ םעד ,ןוָחָאֹוי ןּופ ןּוז םעד טָאֹוי ןּופ רָאי ןטײװצ ןיאי ידי
 ןּופ ךלמ םעד טֶאֹוי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיצַמַא זיא ,לארׂשי ןּופ

 טלַא רע זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפי .ךלמ ןרָאװעג הדּוהי
 טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןיינ ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג
 לא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג רע
 זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא* .םִיַלָשּורי ןּופ ןְדֵֹוהי ןעוװעג
 ןייז יװ ױזַא טינ רעּבָא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער
 רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאטעג טָאה רע ;דוד רעטָאפ
 ;ןרָאװעג ןָאטענּפָא טינ ןענייז תומָּב יד רָאנ* .ןָאטעג טָאה שָאֹוי
 יד ףיוא טרעכיירעג ןּוא טכַאלשעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד
 . תֹומָּב

 טקיטסעפַאּב ןעװעג זיא הכולמ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 ןּבָאה סָאװ טכענק ענייז ןגָאלשרעד רע טָאה ױזַא ,טנַאה ןייז ןיא
 יד ןּופ רעדניק יד רעּבָא* .ךלמ םעד רעטָאפ ןייז ןגָאלשרעד
 ןּבירשעג טייטש סע יװ ױזַא ,טיײטעג טינ רע טָאה רעגעלשרעד
 :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ,השמ-תרֹוּת ןּופ ךּוּב ןיא
 רעדניק ןּוא ,רעדניק רַאפ ןרעװ טייטעג טינ ןלָאז סרעטָאפ
 רַאפ רעדעװטעי טרעיינ ;סרעטָאפ רַאפ ןרעװ טייטעג טינ ןלָאז
 .ןרעװ טייטעג לָאז דניז ןייז

 ,טנויוט ןעצ ץלַאז ןּופ לָאט ןיא םֹודָא ןּופ ןגָאלשעג טָאה רעי
 לֵאְתקִי ןעמָאנ ריא ןפּורעג ןּוא ,המחלמ ןיא עַלֶס ןעמונעגנייַא ןּוא
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב טסייה יז יווװ

 םעד טָאֹוהְי ּוצ םיחּולש טקישעג הָיצַמַא טָאה לָאמסנעד*
 ױזַא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ,ןאּוהְי ןּופ ןּוז םעד זָחָאֹוהי ןּופ ןּוז
 .םינּפ ןיא ןקּוקנָא ךיז רימָאל םּוק :ןגָאז ּוצ
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 ּוהָיצַמַא ּוצ טקישעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טשָאֹוהי טָאה'
 ןֹונָבל ןיא סָאװ ןרָאד רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןֹונָּבל ןיא סָאװ םיוּברעדעצ םעד ּוצ טקישעג טָאה
 ןעגנַאנעגייּברַאפ זיא .ּבײװ ַא רַאפ ןּוז ןיימ ּוצ רעטכָאט ןייד ּבינ
 .ןרָאד םעד ןטערטעצ טָאה ןּוא ,ןֹונָבל ןיא סָאװ היח עדליוװ ַא
 -רעד ךיד טָאה ץרַאה ןייד ןּוא ,םֹודָא ןגָאלשעג ּוטסָאה ןגָאלשי"
 סָאװ ךָאנ ןּוא .םייה רעד ןיא ץיז ןּוא ,דובּכ ןייד טלַאה ;ןּבױה
 ?ריד טימ הדּוהי ןּוא ּוד ןלַאפ ןּוא ,זייּב טימ ןצייר ךיז ּוטסלָאז

 רעד טשָאֹוהי ןּוא .טרעהעגוצ טינ טָאה ּוהָיצַמַא רעּבָאיי
 טקּיקעגנָא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא זיא לארׂשי ןּופ ךלמ
 ׁשֶמָׁש-תיֵּב ןיא ,הדוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיצַמַא ןּוא רע ,םינּפ ןיא
 ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא הדּוהי ןּוא* .הדּוהי ּוצ טרעהעג סָאװ
 ענייז ּוצ רעכַאלטיא ןפָאלטנַא ןענייז יז ןּוא ,לארׂשי רַאפ
 .ןטלעצעג

 םעד טָאֹוהי ןּופ ןּוז םעד ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיצַמַא ןּואי
 ןיא טּפַאכעג לארׂשי ןּופ ךלמ רעד טָאֹוהְי טָאה ,ןּוהָיזַחַא ןּופ ןּוז
 -כרּוד טָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןּוא .ׁשֶמָׁשיתיִּב
 םירפא ןּופ רעיוט םעד ןּופ םִיַלָשּורי ןּופ רעיומ יד ןכָארּבעג
 טָאה רע ןּוא* .ןליײא טרעדנּוה ריפ ,רעיוטלקניװ םעד ויּב
 סָאװ ,םילּכ עלַא ןּוא ,רעּבליז ןּוא דלָאג עצנַאג סָאד ןעמּונעגוצ
 ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןּוא טָאג ןּופ זיוה ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה
 ןייק טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ,רעדניקךןוּכשמ ןּוא ,זיוה סכלמ
 .ןֹורמֹוש

 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןשָאֹוהי ןּופ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא
 טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע יװ ןּוא ,טפַאשהרּובג ןייז ןּוא
 ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיצַמַא
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ

 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה ׁשָאֹוהי ןּואי*
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 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּבעל ןֹורמֹוש ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶעבְרָי ןּוז ןייז ןּוא

 ,הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ,ןשָאֹוי ןּופ ןּוז רעד ּוהָיצַמַא ןּואי
 ,ןוָחָאֹוהי ןּופ ןּוז םעד טשָאֹוהְי ןּופ טיוט םעד ךָאנ טּבעלעג טָאה
 .רָאי ןצפּופ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד

 ןיוש ןענייז יז ,ןּוהָיצַמַא ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב
 .הדּוהי

 ,םִיַלָשּורי ןיא טנּוּב ַא םיא ףיוא טעװעטנּוּבעג טָאה עמ ןּואי"
 טקישענכָאנ טָאה עמ רעּבָא ;שיכָל ןייק ןּפָאלטנַא זיא רע ןּוא
 ןוא* .טייטעג ןטרָאד םיא טָאה עמ ןּוא ,שיכָל ןייק םיא ךָאנ
 ןּבָארגַאּב זיא רע ןּוא .דרעפ ףיוא טכַארּבעג םיא טָאה עמ
 .טָאטשי-סדוד ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל םִיַלָשּורי ןיא ןרָאװעג

 ,ןהָירַוַע ןעמּונעג טָאה הדּוהי ןּופ קלָאּפ עצנַאג סָאד ןּוא**
 טכַאמעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ,טלַא רָאי ןצכעז ןעװעג זיא סָאװ
 .ןּוהָיצַמַא רעטָאפ ןייז ןּופ טרָא ןפיוא ךלמ רַאפ

 טרעקעגקירּוצ יז טָאה ןּוא תַליֵא טױּבעגמּורַא טָאה רע
 ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה ךלמ רעד יװ םעדכָאנ ,הדּוהי ּוצ
 .ןרעטלע

 םעד ,ןשָאֹוי ןּופ ןּוז םעד ּוהָיצַמַא ןּופ רָאי ןטנצפּופ ןיא**
 ןופ ךלמ םעד טָאֹוי ןּופ ןּוז רעד םֶעבְרִי ויא ,הדּוהי ןּופ ךלמ
 ןּוא ןייא טגיניקעג טָאה ןּואו ,ןֹורמֹוש ןיא ךלמ ןרָאװעג לארׂשי
 יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא* .רָאי קיצרעפ
 ןּופ דניז עלַא ןּופ טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה רע ;טָאג ןּופ ןגיוא
 ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבְרִי
 .לארׂשי

 ןּופ ,לארשי ןּופ קרַאמעג םעד טלעטשענקירוצ טָאה רע
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 טרָאװ סָאד יו יױװַא ,ןיולּפ ןּופ םי םעד ויּב תֶמַח ןייק טמּוק עמ ּוװ
 ןייז ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ
 .רָפָח-תַג ןּופ סָאװ ,איבנ םעד ,ןיִּתִמַא ןּופ ןּוז םעד הנֹוי טכענק
 רעייז זיא יז זַא ,לארׂשי ןּופ ןייּפ יד ןעזעג טָאה טָאג םורָאװי
 לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,ָאטינ זיא שטנעמרעטימ ןייק ןּוא ,רעטיּב
 םעד ןקעמסיוא טלָאװעג טינ טָאה טָאג ןּוא* .לארׂשי ןפלעה
 ןפלָאהעג יז טָאה רע ןּוא ,למיה ןרעטנּוא ןּופ לארׂשי ןּופ ןעמָאנ
 .ןשֶאֹוי ןּופ ןּוז םעד םֶעבֶרִי ןּופ טנַאה רעד ךרּוד

 סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמָעבִרִי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 המחלמ טָאה רע יװ ,טפַאשהרּובג ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע
 ּוצ תֶמַח ןּוא קֶׂשֶמַד טרעקעגקירּוצ טָאה רע יװ ןּוא ,ןטלַאהעג
 -טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,לארׂשי ןּוא הדּוהי
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 יד טימ ,ןרעטלע ענייז טימ טניײלעג ךיז טָאה םֶעבְרָי ןּואי
 ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא הָירַכז ןּוז ןייז ןּוא .לארׂשי ןּופ םיכלמ
 .טרָא ןייז

 ןּופ ךלמ םעד םֶעבְרָי ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןיאי ןוה
 הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָיצַמַא ןּופ ןּוז רעד ייהָירַוַע זיא ,לארׂשי

 זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא רע זיא רָאי ןצכעזי .ךלמ ןרָאװעג
 ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי קיצפופ ןּוא יײוװצ ןּוא ,ךלמ ןרָאװענ
 ןּופ ּוהָילְכי ןעוװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָׁשּורי
 .םִיַלָשּורי

 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןואי
 .ןָאטעג טָאה ּוהָיצַמַא רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,טָאג ןּופ
 טָאה קלָאפ סָאד ;ןרָאװעג ןָאטענּפָא טינ ןענייז תומָּב יד רָאני
 .תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּוא טכַאלשעג ץלַא ךָאנ

 ַא ןעועג זיא רע ןּוא ,ךלמ םעד טגָאלּפעג טָאה טָאג ןּוא*
 .הָיְזּוע ןעמָאנ רעד זיא רעטרע ערעדנַא ןוא 13 קיסּפ ןיא *
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 םעד ןיא ןסעזעג זיא רע ןּוא .טיוט ןייז ןּופ גָאט םעד זיּב ערֹוצמ
 ןעװעג זיא ןּוז סכלמ םעד םֶתֹוי ןּוא .זיוה ןטרעדנּוזעגּפָא
 .דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד טּפשמעג טָאה רע ;ץַאלַאּפ ןרעּביא

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןהָירַוַע ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא"
 -טייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 עמ ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טנײלעג ךיז טָאה הָירַזַע ןּואי
 ןּוא .טָאטש-סדוד ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל ןּבָארגַאּב םיא טָאה
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶתֹוי ןּוז ןייז

 ןּופ ךלמ םעד ּוהָירַוַע ןּופ רָאי ןטסקיסיײירד ןּוא טכַא ןיא*
 רעּביא טניניקעג ןעמֶעבֶרִי ןּופ ןּוז רעד ּוהָירַכז טָאה ,הדּוהי
 סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי .םישדח סקעז ןֹורמֹוש ןיא לארׂשי
 ןּבָאה ןרעטלע ענייז יװ ױזַא ,טָאנ ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא
 םעד םֶעבָרָי ןּופ דניז יד ןּופ טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה רע ;ןָאטעג
 .לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטָבנ ןּופ ןּוו

 ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג טָאה ןשִבִי ןּופ ןּוז רעד םּולַש ןּוא;י
 םיא ןּוא ,קלָאפ ןרַאפ ןגעקטנַא ןגָאלשעג םיא טָאה ןּוא ,םיא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוא ,טײטעג

 ןּבירשַאּב ןענייז יז ,ןהָירַכז ןגעו ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא;!
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא

 טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןעװעג זיא סָאדי*
 ןלעװ רוָד ןטריפ ןויּב רעדניק :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןאּוהְי וצ טדערעג
 .ןעשעג זיא ױזַא ןּוא ;לארׂשי ןּופ ןָארט ןפיוא ןציז ריד

 ןּוא ןיינ ןיא ךלמ ןרָאװעג זיא ןשִבִי ןּופ ןּוז רעד םּולַש*
 טָאה רע ןּוא ;הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָיְּוע ןּופ רָאי ןטסקיסיײרד
 .ןֹורמֹוש ןיא טייצ שדֹוח ַא טגיניקעג

 ,הָצרִּת ןּופ ,ןידֶנ ןּופ ןּוז רעד םַחַנמ ןעגנַאגענפױרַא זיא:*
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 םעד םּולַש ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןייק ןעמוקעג זיא רע ןּוא
 ןרָאװעג זיא ןּוא ,טיײטעג םיא טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןיא ןשִבָי ןּופ ןּוז
 : .טרָא ןייז ףיוא ך למ

 סָאװ טנּוּב ןייז ןּוא ,ןעמּולַש ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא
 -טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב זיא סָאד ,טעװעטנוּבעג טָאה רע
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 ןיא סָאװ עלַא טימ חַספִּת ןגָאלשעג םַחַנֹמ טָאה לָאמסנעד*
 םיא טָאה עמ לײװ .ןָא הָצֹרִּת ןּופ ןקרַאמעג עריא ןּוא ,ריא
 טָאה עקידענָארט עריא עלַא ;ןגָאלשעג יז רע טָאה ,טנפעעג טינ
 .ןטלָאּפשעגפיוא רע

 ןּופ ךלמ םעד הָירַזַע ןּופ רָאי ןטסקיסיירד ןּוא ןיינ ןיאיי
 ,לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןידֶג ןּופ ןּוז רעד םַחַנמ זיא הדּוהי
 .ןֹורמֹוׁש ןיא רָאי ןעצ !טגיניקעג טָאה ןּואו

 ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי*
 ןּופ דניז יד ןּופ טרעקענּפָא טינ ךיז געט ענייז עלַא טָאה רע
 ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבֶרִי
 .לארׂשי

 ןּוא ,דנַאל ןפיוא רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד לּוּפ ןעמּוקעג זיא'*
 טנַאה ןייז זַא ,רעּבליז רענטנעצ טנזיוט ןלּוּפ ןּבעגעג טָאה םַחַנמ
 ןוא" .טנַאה ןייז ןיא הכולמ יד ןקיטסעפַאּב ּוצ םיא טימ ןייז לָאז
 עלַא ףיוא ,לארׂשי ףיוא טלעג סָאד ןפרָאװעגסױא טָאה םַחַנמ
 רעדעװטעי ףיוא רעּבליז םילקש קיצפופ ,עכַאלגעמרַאפליוװ
 רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןּוא .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּבעג ּוצ ידּכ ,ןַאמ
 . ןטרָאד טלעטשענּפָא טינ ךיז טָאה ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה
 .דנַאל ןיא

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמַחַנמ ןגעוװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואיי
 -טיצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 העי ביי
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 ןייז ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגײלעג ךיז טָאה םַחַנמ ןּואי
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא הָיחקּפ ןּוז

 זיא הדּוהי ןּופ ךלמ םעד הָירַוַע ןּופ רָאי ןטסקיצפּופ ןיא*י
 ןיא לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןעמַחַנמ ןּופ ןּוז רעד הָיחַקּפ
 .רָאי ײװצ !טגיניקעג טָאה ןּואו ,ןֹורמֹוׁש

 ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*
 ןּוז םעד םֶעבְרִי ןּופ דניז יד ןּופ טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה רע
 .לארׂשי ןקידניז טי טָאה רע סָאװ ,ןטָבנ ןּופ

 טָאה ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז רעד חַקּפ ןַאמטּפױה ןייז ןּואי
 ,ןֹורמֹוׁש ןיא ןגָאלשרעד םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג
 טימ ןּוא ;הָירַא ייּב ןּוא בֹונרַא ייּב ,זיוה סכלמ ןּופ ץַאלַאּפ ןיא
 טָאה רע ןּוא ;רעדָעלִג יד ןּופ ןַאמ קיצּפּופ ןעוועג ןענייז םיא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוא ,טייטעג םיא

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןהָיחקּפ ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא
 ןשינעעשעגטייצ יד ןופ ְךּּב ןיא ןּבירשַאּב זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ

 ןּופ ךלמ םעד הָירַוַע ןּופ רָאי ןטסקיצפּופ ןּוא ײװצ ןיאיי
 רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז רעד חַקֶּפ זיא ,הדּוהי
 .רָאי קיצנַאװצ זטניניקעג טָאה ןּואנ ,ןֹורמֹוׁש ןיא לארׂשי

 ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא**
 ןוז םעד םֶעבְרִי ןּופ דניז יד ןּופ טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה רע
 - .לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטָּבנ ןּופ

 ןעמּוקעג זיא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד חקַּפ ןּופ געט יד ןיאי
 ןּוא ,ןֹויַע ןעמונעג טָאה ןּוא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד רֶסָאלּפ-תַלנִּת
 ןּוא ,דָעלִג ןּוא ,רֹוצָח ןּוא ,שֶדֶק ןּוא ,חֹונָי ןּוא ,הָכֵעַמיתיִּב-לַבָא
 ןּבירטרַאפ יז טָאה רע ןּוא ;ילתפנ דנַאל עצנַאג סָאד ,לילָג
 .רּוׁשַא ןייק
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 טנּוּב ַא טעװעטנּוּבעג טָאה ןהָלֵא ןּופ ןּוז רעד ַעֵׁשֹוה ןּואי
 ןּוא ןגָאלשעג םיא טָאה רע ןּוא ,ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז םעד חַקֶּפ ףיוא
 ןיא ,טרָא ןייז ףיױא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוא ,טיײטעג םיא
 .ןהָיַזּוע ןּופ ןּוז םעד םֶתֹוי ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןחַקִּפ ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*י
 ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ

 ךלמ םעד ,ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז םעד חקִּפ ןּופ רָאי ןטײװצ ןיאיי
 הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיַוּוע ןּופ ןּוז רעד םֶתֹוי זיא ,לארׂשי ןּופ
 ,ןעװעג טלַא רע זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ** .ךלמ ןרָאװעג
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ןצכעז ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא
 ָאשּורי ןעוװעג זיא רעטיומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי
 .ןקֹודְצ ןּופ רעטכָאט יד

 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*
 ּוהָיַּוע רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאטעג טָאה רע ;טָאג ןּופ
 סָאד ;ןרָאװעג ןָאטענּפָא טינ ןענייז תומָּב יד רָאנ= .ןָאטעג טָאה
 .תֹומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּוא טכַאלשעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ

 .זיוה סטָאג ןּופ רעיוט עטשרעּביוא סָאד טיוּבעג טָאה רע
 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמָתֹוי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא'

 -טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 הדּוהי ףיוא ןקישנָא ןּביױהעגנָא טָאג טָאה געט ענעי ןיאיי
 .ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז םעד חקִּפ ןּוא ,םָרַא ןּופ ךלמ םעד ןיצר

 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיײלעג ךיז טָאה םָתֹוי ןּואי
 רעטָאפ ןייז ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא זֶחֶא ןּוז ןייז ןּוא .טָאטש סדוד
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 ויא ,,ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז םעד חקִּפ ןּופ רָאי ןטנצעּביז ןיא' ןה
 .ךלמ ןרָאװעג הדּוהי ןּופ ךלמ םעד םֶתֹוי ןּופ ןּוז רעד זָחֶא

 ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא זָחֶא זיא רָאי קיצנַאװצ:
 .םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ןצכעז ןּוא

 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טינ טָאה רע ןּוא
 זיא רע טרעיינ* .דוד רעטָאפ ןייז יװ יוװַא ,רַאה ןייז טָאג ןּופ
 טָאה רע ןּוא .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ געוו םעד ןיא ןעגנַאגעג
 "מוא יד יװ ױזַא ,"רעייפ ןכרוד ןּוז ןייז ןייגכרּוד טכַאמעג ךיוא
 ןופ ןּבירטרַאפ יז טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןטייקידרעװ
 ןּוא טכַאלשעג טָאה רע ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ
 רעטנוא ןּוא ,ךַאלגרעּב יד ףיוא ןּוא ,תֹומָּב יד ףיוא טרעכיירעג
 .םיוּב ןקיטפַאהגײװצ רעדעװטעי

 ןּוא ,םָרַא ןּופ ךלמ רעד ןיצר ןעמּוקענפױרַא זיא לָאמסנעד*
 םִיַלָשּורי ןייק ,לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ,ןּוהָילַמר ןּופ ןּוז רעד חקַּפ
 טינ ןּוא ,ןזָחָא ףיוא טרענעלעג ןּבָאה יז ןּוא ;המחלמ ףיוא
 .ןעמּוקייּב טנעקעג

 -קירּוצ םָרַא ןּופ ךלמ רעד ןיצר טָאה טייצ רענעי ןיא'
 רעהדּוהי יד ןפרָאװעגסױרַא טָאה ןּוא ,םֶרַא ּוצ תֵליֵא טרעקעג
 ןענייז ןּוא ,תַליֵא ןייק ןעמוקעג ןענייז םימֹודַא יד ןּוא .תֵליֵא ןּופ
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןציז ןּבילּבעג ןטרָאד

 ךלמ םעד רֶסֶלּפ-תַלנִּת ּוצ םיחולש טקישעג טָאה זָחֶא ןּואי
 םּוק ;ךיא ןיּב ןּוז ןייד ןּוא טכענק ןייד :ןגָאז ּוצ יױזַא ,רּוׁשַא ןּופ

 ,םֶרֵא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ רימ ףלעה ןּוא ףױרַא |
 -פיוא ןענייז סָאװ ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא
 .רימ ףיוא ןענַאטשעג

 סָאװ דלָאג סָאד ןּוא רעּבליז סָאד ןעמונעג טָאה זָחֶא ןּוא*
 ןופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןּוא זיוה סטָאג ןיא ןענּופעג ךיז טָאה
 ןוא" .דחֹוש רּוׁשַא ןּופ ךלמ םּוצ טקישעג טָאה ןּוא ,זיוה סכלמ

 .ְךֶלֹומ טָאג םּוצ טנערּבראפ א
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 ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,םיא ּוצ טרעהעגּוצ טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד
 ,ןעמּונעגנייַא יז טָאה ןּוא ,קָׂשָמַד ףיוא ןעגנַאנעגפױרַא זיא רּוׁשַא
 טָאה ןעניצר ןּוא ,ריק ןייק רעניֹוװַאּב עריא ןּבירטרַאפ טָאה ןּוא
 .טייטעג רע

 ןגעקטנַא קֶׂשֶמַד ןייק ןעגנַאנעג זיא זָחֶא ךלמ רעד ןּוא"
 םעד ןעועג טָאה רע ןּוא ,רּושַא ןּופ ךלמ םעד רֶסָאלַּפ-תלנּת
 ּוצ טקישעג טָאה זָחֶא ךלמ רעד ןּוא .קֶׂשֶמַד ןיא סָאװ חּבומ
 יוּבעג ןייז ןּוא חּבומ םעד ןּופ טלַאטשעג יד ןהֹּכ םעד הֵיַרּוא
 -פיוא טָאה ןהֹּכ רעד הָירּוא ןּוא* .טעּברַא רעצנַאנ ןייז טיול
 טָאה וָחֶא ךלמ רעד סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;חּבומ םעד טיוּבענ
 רעדייא ,טכַאמענ ןהֹּכ רעד הָיַרּוא טָאה יױזַא ,קָׂשָמַד ןּופ טקישעג
 זיא ךלמ רעד זַא ןּוא* .קֶׂשֶמַד ןּופ ןעמּוקעג זיא זָחֶא ךלמ רעד
 רעד ןּוא ;חּבומ םעד ןעזעג ךלמ רעד טָאה ,קָׂשָמַד ןּופ ןעמּוקעג
 .םיא ףיוא טכַארּבעגפיוא טָאה ןּוא ,חּבומ םּוצ טנענעג טָאה ךלמ
 ייּפש ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןייז טפמעדעג טָאה רע ןּוא*
 טּולּב סָאד טננערּפשענ ןּוא ,רעפּפָאסיג ןייז ןסָאגעג ןּוא ,רעפּפָא
 חּבומ םענרעּפּוק םעד ןּוא* .חּבומ ןפיוא ,רעפּפָאדירפ ןייז ןּופ
 ןשיווצ ןּופ ,זיוה םעד רַאפ ןּופ טקּורעגּוצ רע טָאה טָאג רַאפ סָאװ
 -קעװַא םיא טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה םעד ןשיװצ ןּוא חּבומ םעד
 - .ןופצ ּוצ חּבומ םעד ןּופ טייז ןייּב טלעטשעג

 ױזַא ,ןהֹּכ םעד הָיַרּוא ןלױפַאּב טָאה זָחֶא ךלמ רעד ןּוא;*
 ןּופ רעפּפָאדנַארּב סָאד ףמעד חּבומ ןסיורג םעד ףיוא :ןגָאז ּוצ
 -דנַארּב סָאד ןּוא ,טנװָא ןּופ רעפּפָאזייּפש סָאד ןּוא ,ירפ רעד ןיא
 רעפּפָאדנַארּב סָאד ןּוא ,רעפּפָאוייּפש ןייז ןּוא ךלמ ןּופ רעפּפָא
 ןוא רעפּפָאזייּפש רעייז ןּוא ,דנַאל ןּופ קלָאפ ןצנַאג םעד ןּופ
 ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןּופ טּולּב ךַאלטיא ןּוא ;רעפּפָאסיג ערעייז
 .םיא ףיוא ןעננערּפש ּוטסלָאז רעפּפָאטכַאלש ןּופ טּולּב ךַאלטיא
 .ןקּוקכָאנ ןפרַאד ךיא לעװ חּבומ םענרעּפּוק םעד ןגעוו ןּוא

 : א א קיט קי עי 7 א עדה רק וטפסקי טא הי האי הוא
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 רעד סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאטעג טָאה ןהֹּכ רעד הָיַרּוא ןּוא:*
 .ןלױפַאּב טָאה וָחֶא ךלמ

 יד ןּופ ןעמַאר יד טקַאהענּפָא טָאה זָחֶא ךלמ רעד ןּואיי
 ןוא .סַאפטנַאה םעד יז ןּופ ןָאטענּפָא טָאה ןּוא ,"ןלעטשעג
 סָאװ רעדניר ענרעּפּוק יד ןּופ ןעמונעגּפָארַא רע טָאה :םַי םעד
 רעטסַאלפעג ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא םיא טָאה ןּוא ,םיא רעטנּוא
 טָאה עמ סָאװ תּבש רַאפ קעדרעּביא רעד ןּוא* .רענייטש ןּופ
 רע טָאה ,ןסיורעד גנַאגנייַא סכלמ םעד ןּוא ,זיוה ןָא טיוּבעגנָא
 .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןגעוו ןּופ טָאג ןּופ זיוה ןיא טלעטשעגרעּביא

 ,ןָאטעג טָאה רע סאוו ןוָחָא ןּופ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי"
 יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ןענייז יז
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ

 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניײלעג ךיז טָאה זָחֶא ןּואי
 .טָאטש-סדוד ןיא ןרעטלע עניז ןּבעל ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיִקזִח ןּוז ןייז ןּוא

 עֵשֹוה זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד זֶחֶא ןּופ רָאי ןטפלעווצ ןיאי ןּי
 ,לארׂשי רעּביא ןֹורמֹוש ןיא ךלמ ןרָאװעג ןהָלָא ןּופ ןּוז רעד

 .רָאי ןיינ ןטגיניקעג טָאה ןּואו
 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא*

 רַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ לארׂשי ןּופ םיכלמ יד יװ יװַא טינ רָאנ
 .םיא

 ןּופ ךלמ רעד רֶסָאנַמלַש ןעגנַאנעגפױרַא ויא םיא ףיואי
 טלָאצעג םיא ןּוא ,םיא ּוצ טכענק ַא ןרָאװעג זיא ַעַׁשֹוה ןּוא ,רּושַא
 .ּבָאנּפָא

 ַא ןֵצַׁשֹוה ןיא ןענופעגסיוא טָאה רּוׁשַא ןופ ךלמ רעד ןּוא
 ןּופ ךלמ םעד אֹוס ּוצ םיחּולש טקישעג טָאה רע לײװ ,טנּוּב
 ןופ ךלמ םעד ּוצ ּבָאנּפָא טכַארּבעגפױרַא טינ טָאה ןּוא ,םִיַרצִמ

 .רעטײװ ןּוא 23 ,ז 'א םיכלמ עזב .רעטײװ ןוא 27 ,ז 'א םיכלמ עזא
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 םיא טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןּוא .רָאי ןיא רָאי יװ ױזַא רּוׁשַא
 .הסיפּת ןיא טרַאּפשעגניַא םיא טָאה ןּוא ,ןטלַאהרַאפ |

 ןצנַאג ןפיוא ןעגנַאגענפױרַא זיא רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןּואי
 טרענעלעג טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןּוא ,דנַאל
 רעד טָאה ןִעַׁשֹוה ןּופ רָאי ןטניינ ןיא" .רָאי יירד ריא ףיוא
 לארׂשי ןּבירטרַאפ טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןעגנּוװצַאּב רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 ךייט םייּב ,רֹובָח ןיא ןּוא ,חַלַח ןיא טצעזַאּב יז ןּוא ,רּוׁשַא ןייק
 .יַדָמ ןּופ טעטש יד ןיא ןּוא ,ןְוֹו

 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד לײװ ןעשעג זיא סָאד ןּואי
 ןּופ טכַארּבעגפיוא יז טָאה סָאװ טָאג רעייז הוהי ּוצ טקידניזעג
 - ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ןּופ טנַאה רעד רעטנּוא ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל
 ײז ןּוא* .רעטעג עדמערפ טכרָאפעג ןּבָאה יז ןּוא ,םיַרצִמ
 טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןצעזעג יד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז
 יד ןכיײלנסעד ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ
 רעדניק יד ןּוא* .טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװ ,לארׂשי ןּופ םיכלמ
 הוהי ּוצ קיטכיר טינ סָאװ ןכַאז טכַארטענּוצ ןּבָאה לארׂשי ןּופ
 ערעייז עלַא ןיא תומָּב טיוּבעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג רעייז
 יז ןּוא* .טָאטשננוטסעפ ַא ויּב םערוטרעטכעוװ ַא ןּופ ,טעטש
 ףיוא ןעגנַאטשנצעג ןּוא רענייטשלייז טלעטשעגפיוא ךיז ןּבָאה
 יװצ רעדעװטעי רעטנּוא ןּוא לנרעּב ןכיוה רעדעװטעי
 עלַא ףיוא טרעכיירעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא* .םיוּב ןקיטפַאה
 רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד יװ ױזַא ,תֹומָּב
 .טָאנ ןענערעצרעד ּוצ ןכַאז עטכעלש ןָאטעג ןּבָאה יז ןּוא ;ײז
 :טגָאזעגנָא יז טָאה טָאג סָאװ ,רעטענּפָא יד טנידעג ןּבָאה ייז ןּואי*
 טנרָאװעג טָאה טָאג ןּוא* .ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טינ טלָאז ריא
 ױזַא ,רעעז ןכַאלטיא ,איבנ ןכַאלטיא ךרוד הדּוהי ןּוא לארׂשי
 טיה ןּוא ,ןגעװ עטכעלש ערעיײַא ןּופ םּוא ךייַא טרעק :ןנָאז ּוצ
 ךיא סָאװ הרֹוּת רעצנַאג רעד טול ,ןצעזעג עניימ ,טָאּבעג עניימ
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 ּוצ טקישעג ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא ,ןרעטלע ערעיײַא ןלױפַאּב ּבָאה
 טינ ןּבָאה יז רעּבָא* .םיאיבנ יד טכענק עניימ ךרוד ךייַא
 יװ ױזַא ,ןקַאנ רעייז טכַאמענ טרַאה ןּבָאה יז ןּוא ,טרעהעגוצ
 ןיא טּבױלגעג טינ ןּבָאה סָאװ ןרעטלע ערעיײז ןּופ ןקַאנ רעד
 ןייז ןּוא ןצעזעג ענייז טכַארַאפ ןּבָאה יז ןּוא* .טָאג רעייז הוהי
 ענייז ןּוא ,ןרעטלע ערעייז טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ דנּוּב
 ןעגנַאגעג ןענייז יז ןּוא ,טנרָאװעג יז טָאה רע סָאװ ןשינערָאװ
 סָאװ רעקלעפ יד ךָאנ ןּוא ,קיטשינ ןרָאװעג ןּוא טייקיטשינ ךָאנ
 .ייז יװ ױזַא ןָאט ּוצ טינ ןלױפַאּב ייז טָאה טָאג סָאװ ,יײז םּורַא דנור
 ןוא ,טָאג רעייז הוהי ןּופ טָאּבעג עלַא ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז ןּוא:*
 טכַאמעג ןּוא ,רעּבלעק ײוװצ-ןצעג ענעסָאגעג טכַאמעג ךיז ןּבָאה
 ןוא ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םעד ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא ,הָרֵׁשַא ןַא
 ןּוא ןיז ערעייז ןייגכרוד טכַאמעג ןּבָאה יז ןּואי .לַעַּב טנידעג
 -רָאװ טכיױרּבעג ןּבָאה ןּוא ,רעייפ ןכרוד רעטכעט ערעייז
 זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןּבעגעגּפָא ךיז ןּוא ,טרעּבױצעג ןּוא ײרעגָאז
 טָאג ןּואי* .ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש
 ןָאטעגּפָא יז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי ףיוא טנרעצעג רעייז טָאה
 .ןײלַא הדּוהי טבש ץּוחַא ןּבילּבעג טינ זיא סע ;םינּפ ןייז ןּופ
 ןּוא ,טָאג רעייז הוהי ןּופ טָאּבעג יד טיהעג טינ הדּוהי ךיוא טָאה;*
 ןּבָאה ענעי סָאװ ,לארׂשי ןּופ ןצעזעג יד ןיא ןעננַאנעג ןענייז יז
 ןופ ןעמָאז ןצנַאג םעד טכַארַאפ טָאה טָאג ןּוא*  .טכַאמעג
 רעד ןיא ןּבעגעג יז טָאה ןּוא ,טקינײּפעג יז טָאה רע ןּוא ,לארׂשי
 ןייז ןּופ ןפרָאװענקעװַא יז טָאה רע זיּב ,רעּבױרסױא ןּופ טנַאה
 זיוה םעד ןּופ לארׂשי ןסירעגּפָא טָאה רע זַא םורָאװי* .םינּפ
 ןוז םעד םָעבָרִי ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא ,דוד ןּופ
 ,טָאג רעטניה ןּופ לארׂשי טריפעגּפָארַא םָעבָרָי טָאה ,ןטָבנ ןּופ
 יד ןּואי .דניז עסיורנ ַא ןקידניז טכַאמעג ייז טָאה רע ןּוא
 ןעמֶעבְרִי ןּופ דניז עלַא ןיא ןעגנַאגעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק
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 .ןופרעד טרעקענּפָא טינ ךיז ןּבָאה יז ;ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 טָאה רע יװ יױזַא ,םינּפ ןייז ןּופ לארׂשי ןָאטענּפָא טָאה טָאג זיּבי*
 . זיא לארׂשי ןּוא ,םיאיבנ יד טכענק ענייז עלַא ךרוד טדערעג
 ןקיטנייה ףיוא זיּב רּוׁשַא ןייק דרע ןייז ןּופ ןרָאװעג ןּבירטרַאפ
 .נָאט

 ,לבָּב ןּופ ןשטנעמ טכַארּבעג טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןּוא!
 ןּוא ,םִיַורַפס ןּופ ןּוא ,תֶמַח ןּופ ןּוא ,אְוַע ןּופ ןּוא ,הָתּוּכ ןּופ ןּוא
 ןּופ רעדניק יד טָאטשנָא ןֹורמֹוש ןּופ טעטש יד ןיא טצעזַאּב
 ןיא ןסעזעג ןענייז ןּוא ,ןֹורמֹוש טּברַאעג ןּבָאה יז ןּוא .לארׂשי
 .טעטש עריא

 ןּבָאה ,ןטרָאד ןציז רעיײז ןּופ ּבײהנָא ןיא ןעװעג זיא סע ןוא*
 ,ןּבייל יו ףיוא טקישעגנָא טָאה הוהי ןּוא ,הוהי טכרָאפעג טינ יז
 םעד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה .ייז ןשיװצ ןעגרהסיוא ןגעלפ יז ןּוא
 -קעװַא טסָאה ּוד סָאװ רעקלעפ יד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 םעד טינ ןסיײװ ,ןֹורמֹוׁש ןּופ טעטש יד ןיא טצעזַאּב ןּוא ,טריפעג
 טקישעגנָא רע טָאה םּורד ;דנַאל ןּופ טָאג םעד ןּופ רעגייטש
 םעד טינ ןסײװ יז יװ יױזַא ,ייז ןטייט יז ,עז ןּוא ,ןּבייל יז ףיוא
 .דנַאל ןּופ טָאג םעד ןּופ רעגייטש

 טריפ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןלױפַאּב רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד טָאהיי
 ןּבירטרַאפ טָאה ריא סָאװ םינהֹּכ יד ןּופ םענייא ןיהַא קעװַא
 לָאז רע ןּוא ,ןטרָאד ןצעזַאּב ךיז ןּוא ןייג יז ןלָאז ןּוא ;ןטרָאד ןּופ
 .דנַאל ןּופ טָאג םעד ןּופ רעגייטש םעד ןענרעל יז

 טַאהעג טָאה עמ סָאװ םינהֹּכ יד ןּופ רענייא ןעמּוקעג זיא*
 ,לֵאזיּב ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע ןּוא ,ןֹורמֹוׁש ןּופ ןּבירטרַאפ
 רעּבָא" .הוהי ןטכרָאפ ןלָאז יז יװ טנרעלעג יז טָאה ןּוא
 יז ןּוא ,רעטעג ענעגייא ענייז ןכַאמ ךיוא טגעלפ קלָאפ ךַאלטיא
 יד סָאװ תֹומָּב יד ןּופ רעזייה יד ןיא טלעטשעגקעװַא יז ןּבָאה
 טעטש ערעייז ןיא קלָאפ ךַאלטיא ;טכַאמעג ןּבָאה םינֹורמֹוש
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 ןּבָאה לבָּב ןּופ ןשטנעמ יד ןּואי .ןסעזעג ןטרָאד ןענייז יז סָאװ !
 טכַאמעג ןּבָאה תּוּכ ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא ,תֹונּביתֹוּכוס טכַאמענ |

 יד ןּוא** ,ָאמישַא טכַאמעג ןּבָאה תָּמַח ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא ,לֵנרַנ
 -רַאפ ןּבָאה םִיַורַפס יד ןּוא ,קָּתֹרַּת ןּוא זַחבִנ טכַאמעג ןּבָאה םיִנֵע -

 ,ךֶלֶמַנַע ןּוא ְךֶלֶמַרדַא וצ רעייפ ןיא רעדניק ערעייז טנערּב
 ,הוהי ןטכרָאפ יז ןגעלפ ייּברעד* .םִיַורַּפס ןּופ רעטעג יד
 סָאװ ,תֹומָּב ןּופ םינהּכ ךיז ןשיװצ ןּופ טכַאמעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא
 הוהי* .תֹומָּב יד ןּופ רעזייה יד ןיא יז רַאפ ןייז בירקמ ןגעלפ
 ױזַא ,ןעניד יז ןגעלפ רעטעג ערעייז רעּבָא ,ןטכרָאפ יז ןגעלפ
 ןטרָאד ןּופ יז טָאה עמ סָאװ רעקלעפ יד ןּופ רעגייטש רעד יװ
 | .טריפעגקעוװַא

 עקידרעירפ יד יװ ױזַא יז ןעּוט גָאט ןקיטנייה ףיוא ויי
 טינ ןעּוט יז ןּוא ,הוהי ןצנַאג ןיאנ טינ ןטכרָאפ יז ;סרעגיײטש
 הרֹוּת יד יװ יױזַא ןּוא ,ץעזעג רעיײיז יװ ןּוא םיקּוח ערעייז יװ יװַא
 ,בקעי ןּופ רעדניק יד ןטָאּבעג טָאה טָאג סָאװ טָאּבעג סָאד יו ןּוא
 טָאה טָאג סָאװ=* ;"לארׂשי ןעמָאנ ןייז טכַאמעג טָאה רע סָאװ
 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב יז טָאה ןּוא ,דנוּב ַא ןסָאלשעג יז טימ
 ךיז טלָאז ריא ןּוא ,רעטעג עדמערפ ןטכרָאפ טינ טלָאז ריא
 ;ייז ּוצ ןטכַאלש טינ ןּוא ,ןעניד טינ יז ןּוא ,ײז ּוצ ןקּוּב טינ
 םִיַרצִמ דנַאל ןּופ טכַארּבעגפיוא ךייַא טָאה סָאװ הוהי טרעייני
 םיא ,םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןּוא ,טײקרַאטש סיורג טימ
 םיא ּוצ ןּוא ,ןקּוּב ךיז ריא טלָאז םיא ּוצ ןּוא ,ןטכרָאפ ריא טלָאז
 יד ןּוא ,ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ןּואי .ןטכַאלש ריא טלָאז
 ,ןּבירשעג ְךייַא רַאפ טָאה רע סָאװ ,טָאּבעג סָאד ןּוא הרֹוּת
 ןטכרָאפ טינ טלָאז ריא ןּוא ;גָאט עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ריא טלָאז
 ןסָאלשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנּוּב םעד ןּוא .רעטעג עדמערפ
 ןטכרָאפ טינ טלָאז ריא ןּוא ;ןסעגרַאפ טינ ריא טלָאז ,ךייַא טימ
 ריא טלָאז טָאג רעיַא הוהי טרעיינ" .רעטעג עדמערפ

 .29 ,בל תישאַרב עז ײ
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 עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןייז ליצמ ךייַא טעװ רע ןּוא ,ןטכרָאפ
 ו יז טרעיינ ,טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא* .'טנייפ ערעײַא

 .רעגייטש רעקידרעירפ רלייז יװ יװַא ןעּוט 6

 - רעּבָא ,הוהי ןטכרָאפ ןועלפ רעקלעפ עקיזָאדיד ןּואיי
 . ןּוא רעדניק ערעיײז ןכײלגסעד ;ןעניד יז ןגעלפ ןצעג ערעיײז
 ,ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע ערעייז יװ יוװַא--רעדניקסדניק ערעייז
 .נָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב יז ןעוט ױזַא

 / ןּופ ןז םעד עֵׁשֹוה ןּופ רָאי ןטירד ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי יי

 ער לא

 זי רשעי

6 
: 

 - זָחֶא ןּופ ןּוז רעד הָיקזִח זיא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד ,ןהָלֵא
 רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ* .ךלמ ןרָאװעג הדּוהי ןּופ ךלמ םעד
 / ןּוא ןיינ ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא רע ויא
 . ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ
 .ןהָירַכו ןּופ רעטכָאט יד יבא ןעוװעג ויא רעטומ ןייז ןּופ

 . ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי

 רע .ןָאטעג טָאה דוד רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,טָאג ןּופ
 יּפָא ןּוא ,רענייטשלייז יד ןכָארּבעצ ןּוא ,תומָּב יד ןָאטעגּפָא טָאה
 / גנַאלש ענרעּפוק יד טקַאהעצ טָאה רע ןּוא .הָרִׁשַא יד טקַאהעג
 / יד ןגעלפ געט ענעי ויּב םורָאװ ;יטכַאמענ טָאה השמ סָאװ
 ןפּורעג יז טָאה עמ ןּוא ,ריא ּוצ ןרעכייר לארׂשי ןּופ רעדניק
 ןּופ רַאה םעד טָאג ףיוא טרעכיורַאפ ךיז טָאה רע" .-ןֵתְׁשּוחנ
 עלַא ןשיװצ רע יװ ַאוַא ןעװעג טינ זיא םיא ךָאנ ןּוא ,לארׂשי
 רַאפ ןעוװעג ןענייז סָאװ יד ןשיװצ טינ ךיוא ,הדּוהי ןּופ םיכלמ
 טינ ךיז טָאה רע ,טָאג ןָא טפעהַאּב ךיז טָאה רע םורָאװ" .םיא
 טָאּבעג ענייז טיהעג טָאה רע ןּוא ,םיא רעטניה ןּופ טרעקענּפָא
 ;םיא טימ ןייז טגעלפ טָאג ןּואי .ןהשמ ןטָאּבעג טָאה טָאג סָאװ
  ןּוא .ןקילנַאּב רע טגעלפ ,ןײנסױרַא טגעלפ רע ּוװ םּוטעמּוא
 - םיא טָאה ןּוא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה רע

 .ענרעּפוק יד ב .9 ,אכ רּבדמּב עוא
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 עריא ןּוא הָזַע זיּב םיּתשִלּפ יד ןגָאלשעג טָאה רע* .טנידעג טינ |
 .טָאטשננוטסעפ ַא זיּב םערוטרעטכעוװ ַא ןּופ ,ןקרַאמעג |
 סָאד--ןּוהָיִקוִח ךלמ ןּופ רָאי ןטריפ ןיא ןעוועג זיא סע ןּואי = |

 ךלמ םעד ,ןהָלַא ןּופ ןּוז םעד ַעֵׁשֹוה ןּופ רָאי עטעּביז סָאד זיא
 רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד רֶסָאנַמלַש ןעגנַאנעגפױרַא זיא --לארׂשי ןּופ
 ןּבָאה יז ןּואי* .ריא ףיוא טרעגעלעג טָאה ןּוא ,ןֹורמֹוש ףיוא
 ןופ רָאי ןטסקעז ןיא ;רָאי ירד ןּופ ףוָס םּוצ ןעננוװצַאּב יז
 ןּופ ךלמ םעד ַעֵׁשֹוה ןּופ רָאי עטניינ סָאד זיא סָאד-ןהָיקוִח
 ןּופ ךלמ רעד ןּואי* .ןרָאװעג ןעגנּוװצַאּב ןֹורמֹוש זיא-לארׂשי
 -קעװַא יז טָאה ןּוא ,רּוׁשַא ןייק לארׂשי ןּבירטרַאפ טָאה רּוׁשַא
 טעטש יד ןיא ןּוא ,ןְזֹוג ךייט םייּב ,רֹובָח ןיא ןּוא ,חַלַח ןיא טריפעג
 ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה יז סָאװרַאפ-* ;יִדְמ ןּופ
 סָאװ ץלַא ,דנוּב ןייז ןטערטעגרעּביא ןּבָאה ןּוא ,טָאג רעייז הוהי
 טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ןלױפַאּב יז טָאה טָאג ןּופ טכענק רעד השמ
 .ןָאטעג טינ ןּוא טרעהענּוצ

 -פױרַא זיא ,ןּוהָיִקזִח ךלמ ןּופ רָאי ןטנצרעפ ןיא ןּוא;*
 עטקיטסעפַאּב עלַא ףיוא רּושַא ןּופ ךלמ רעד בירֲחנַס ןעגנַאגעג
 .ןעמּונעגנייַא יז טָאה ןּוא ,הדּוהי ןּופ טעטש

 ךלמ םעד ּוצ טקישעג הדּוהי ןּופ ךלמ רעד הָיקזִח טָאה;+
 רעק ;טקידניזעג ּבָאה ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,שיכָל ןייק רּוׁשַא ןּופ
 ךיא לעװ ,ןגײלּפױרַא רימ ףיוא טסעוו ּוד סָאװ ;רימ ןּופ ּפָא ךיז
 .ןגָארט

 םעד הָיקזִח ףיוא טגײלעגפורַא רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד טָאה
 קיסיירד ןּוא רעּבליז רענטנעצ טרעדנּוה יירד הדּוהי ןּופ ךלמ
 .דלָאג רענטנעצ

 סָאװ רעּבליז עצנַאג סָאד ןּבעגעגקעװַא טָאה הָיקזִח ןּוא*
 ןופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןּוא טָאג ןּופ זיוה ןיא ןענופעג ךיז טָאה
 יד טקַאהעגמּורַא הָיִקזִח טָאה טייצ רענעי ןיא** .זיוה סכלמ



 / 28-77 חי ּב םיכלמ 4

 / הָיקוִח סָאװ ךַאלדיטשייּב יד ןּוא ,טָאג ןּופ לּפמעט םעד ןּופ ןריט
 / ,ןדלָאג טימו ןגיוצעגרעּביא טַאהעג טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד
 ְּנ .רּושַא ןּופ ךלמ םעד ןּבעגעג סע טָאה רע ןּוא

 . -בֵר ןּוא ,ןענָּתרַּת טקישעג טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןּואיי
 / ןסורג ַא טימ ןּוהָיִקזִח ךלמ םּוצ שיכֶל ןּופ ,ןהָקָשבַר ןּוא ,ןסירָס
 / ןענייז ןּוא ןעגנַאגענּפױרַא ןענייז יז ןּוא .םִיַלָשּורי ןייק ליח
 / יװַא ,ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז יז יװ ןּוא ;םִיַלָשּורי ןייק ןעמוקעג
  ןּופ ןּבָארג םעד ייּב טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג יז ןענייז
 / ןּוא* .דלעפרעשעוו ןּופ געוו ןפיוא סָאװ ךייט ןטשרעּביױא םעד
 . םיקִילֶא יז ּוצ ןעננַאנעגסױרַא זיא ;ךלמ םּוצ ןפּורעג ןּבָאה יז
 / רעד ָאנבְש ןּוא ,ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ ,ןּוהָיִקלִח ןּופ ןּוז רעד
 : .רענָאמרעד רעד ,ןפֶסָא ןּופ ןּוז רעד חָאֹוי ןּוא ,רעּבירש

 ןּוהָיִקזִח ּוצ טשרָאקַא טגָאז :טגָאזעג יז ּוצ טָאה הָקָשבַר ןּוא=
 :רּושַא ןּופ ךלמ רעד ,ךלמ רעסיורג רעד טגָאזעג טָאה יװַא
 / !ךיז טסרעכיזרַאפ ּוד סָאװ גנורעכיזרַאפ עקיזָאדיד זיא סָאװ
 / !המחלמ רַאפ הרּובג ןּוא הצע ןַא זיא דיײרעגּפיל ליוה ּוטסניימי
 -רעדיוו טסָאה ּוד סָאװ ,ךיז ּוטסרעכיזרַאפ ןעמעװ ףיוא ,דנּוצַא
 םעד ףיוא ךיז טסרעכיזרַאפ ּוד ,עז דנּוצַא': ?רימ ןָא טקינעּפש
 -םִיַרצִמ ףיוא--רָאר םענעכָארּבעצ ןקיזָאדמעד ןּופ ןקעטש
 ןירַא םיא רע טייג ,ןָא םיא ףיוא ךיז טנעל שטנעמ ַא זַא סָאװ
 ךלמ רעד הערַּפ זיא ױזַא ;ךרּוד יז טרעכעל ןּוא ,טנַאה רעד ןיא
 זַא ןּוא= .םיא ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ עלַא רַאפ םִיַרצִמ ןּופ
 רעודנּוא הוהי ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ רימ :ןגָאז רימ טעװ ריא
 תֹומָּב ענייז ןָאטעגּפָא טָאה ּוהָיִקזִח סָאװ רעד טינ סָאד זיא-טָאנ
 :םִיַלָׁשּורי ּוצ ןּוא הדּוהי ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,תוחּבומ ענייז ןּוא
 ןוא* ?םִיַלָשּורי ןיא ןקּוּב ךיז ריא טלָאז חּבומ ןקיזָאדמעד רַאפ
 ןּופ ךלמ םעד רַאה ןיימ טימ טשרָאקַא ךיז טעװרַאפ ,דנּוצַא
 ּוד ּבױא ,דרעפ טנזיױט ײװצ ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,רּוׁשַא
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 ּוטסנעק יװ טנײה:* .ייז ףיוא רעטייר ןצעזפורַא ריד טסנעק
 עטסנעלק יד ןּופ םענייא ,ןַאמטּפױה ַא ןּופ םינּפ םעד ןסױטשּפָא
 ףיוא ךיז ּוטסרעכיזרַאפ ןגעװטסעד ןּופ ?רַאה ןיימ ןּופ טכענק
 ןָא ןעד ךיא ןיּב ,דנּוצַא* .רעטייר ןּוא ןגעוװטייר ןגעװ םִיַרצִמ
 ?ןטסיװרַאפ ּוצ םיא ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא ןעמּוקעגפורַא הוהי
 ןּוא ,דנַאל ןקיזָאדמעד ףיוא ףױרַא יג :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה הוהי
 .סע טסיװרַאפ

 ,חָאֹוי ןּוא ,ָאנבָש ןּוא ,ןּוהָיקלִח ןּופ ןּוז רעד םיקָילֶא טָאה=
 טכענק ענייד ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,דער :ןהָקָשבַר ּוצ טגָאזעג
 ןדנּוא ּוצ טינ דער ןּוא ,סע ןעייטשרַאפ רימ םורָאװ ,שימַארַא
 .רעיומ רעד ףיוא סָאװ קלָאפ םעד ןּופ ןרעיוא יד ןיא שידּוהי

 ןּוא רַאה ןייד ּוצ ןעד טָאה :טגָאזעג יז ּוצ הָקָשבַר טָאהײ
 ןּוא ,רעטרעוו עקיזָאדיד ןדער ּוצ רַאה ןיימ טקישעג ךימ ריד ּוצ
 רעייז ןסע ּוצ ,רעיומ רעד ףיוא ןציז סָאװ ןשטנעמ יד ּוצ טינ
 ?ךייַא ייּב ,רעסַאװּביײל רעייז ןעקנירט ּוצ ןּוא ,טיוק

 ןפורעגסיוא טָאה ןּוא ,טלעטשעג ךיז טָאה הָקָׁשבַר ןּוא=
 :טגָאזעג ןּוא טדערעג טָאה ןּוא ,שידּוהי ףיוא לוק ןכיוה ַא ףיוא
 .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ,ךלמ ןסיורג םעד ןּופ טרָאװ סָאד טרעה
 .,ןרַאנ טינ ּוהָיִקזִח ְךייַא לָאז :ךלמ רעד טגָאזעג טָאה יװַא=
 לָאז ןּוא .טנַאה ןייז ןּופ ןייז ליצמ טינ ךייַא ןעק רע םורָאװ
 ןייז ליצמ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הוהי ףיוא ןרעכיזרַאפ טינ ּוהָיִקזִח ְךייַא
 טינ טעװ טָאטש עקיזָאדיד ןּוא ,הוהי ןייז ליצמ זדנּוא טעװ
 .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרעוװ ןּבעגעגרעּביא
 טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ ,ןּוהָיִקזִח ּוצ ןרעהּוצ טינ טלָאז ריא:י
 ּוצ סױרַא טמּוק ןּוא ,םולש רימ טימ טכַאמ :רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד
 רעכַאלטיא ןּוא קָאטשנײװ ןייז ןּופ רעכַאלטיא טסע ןּוא ,רימ
 ןייז ןּופ רעסַאװ סָאד רעכַאלטיא טקנירט ןּוא ,םיוּבנגיײפ ןייז ןּופ
 ױװַא דנַאל ַא ןיא ןעמענ ךייַא לעװ ןּוא ,םּוק ךיא זיּב** .םענּורּב
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 טיורּב ןּופ דנַאל ַא ,ןייוו ןּוא האּובּת ןּופ דנַאל ַא ,דנַאל רעײַא יװ
 ריא ידּכ ,קינָאה ןּוא ןטרעּבלייא ןּופ דנַאל ַא ,רענטרעגניײו ןּוא
 ּוצ ןרעהּוצ טינ טלָאז ריא ןּוא ;ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל טלָאז
 טעװ הוהי :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדערנייַא ךייַא טעװ רע זַא ,ןּוהָיִקזִח
 ןּופ רעטעג יד ןעװעג ליצמ ןעד ליצמ ןּבָאה* .ןייז ליצמ זדנּוא
 םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ דנַאל ןייז רעכַאלטיא רעקלעפ יד
 ּוװ ?דַּפרַא ןּוא ,תָמֵח ןּופ רעטעג יד ןענייז ּוװ** ?רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 ליצַמ ןעד יז ןּבָאה ?הָוְע ןּוא ,עַנֵה ,םִיַורַפס ןּופ רעטעג יד ןענייז
 רעטעג עלַא ןשיווצ ןענייז רעוו=* ?טנַאה ןיימ ןּופ ןֹורמֹוש ןעוװעג
 ןיימ ןּופ דנַאל רעײז ןעװעג ליצמ ןּבָאה סָאװ ,רעדנעל יד ןּופ
 ?טנַאה ןיימ ןּופ םִיַלָׁשּורי ןייז ליצמ לָאז הוהי זַא ,טנַאה

 טינ טרָאװ ַא םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ןגיװשעג קלָאפ סָאד טָאה**
 ּוצ יױזַא ,ןעװעג זיא ךלמ ןּופ לעּפַאּב רעד םורָאװ ,טרעפטנעעג
 .ןרעפטנע טינ םיא טלָאז ריא :ןגָאז

 ןרעּביא סָאװ ,ןהָיקלִח ןּופ ןּוז רעד םיקִילֶא ןעמּוקעג זיאיי
 ,ןפסָא ןּופ ןּוז רעד חָאֹוי ןּוא ,רעּבײרש רעד ָאנבָש ןּוא ,ץַאלַאּפ
 יז ןּוא ,רעדײלק ענעסירעצ טימ ,ןּוהָיקזִח ּוצ ,רענָאמרעד רעד
 .ןהֹקָׁשבַר ןּופ רעטרעוו יד טלייצרעד םיא ןּבָאה

 ,טרעהעג סע טָאה ּוהָיִקזִח ךלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי ןי
 טקעדענּוצ ךיז ןּוא ,רעדיײלק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא

 טָאה רע ןּואי .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,קַאז טימ
 םעד ָאנבֶש ןּוא ,ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ ןעמיקִילֶא טקישעג
 -קַאז טימ טקעדענּוצ ,םינהֹּכ יד ןּופ עטסטלע יד ןּוא ,רעּבײרש
 ןּבָאה יז ןּוא* .ןצצֹומָא ןּופ ןּוז םעד איבנה ּוהָיעַשי ּוצ ,רעדיילק
 ןּוא טיונ ןּופ גָאט ַא :ּוהָיִקזִח טגָאזעג טָאה יױזַא :טנָאזעג םיא ּוצ
 ןענייז רעדניק יד םורָאװ ,גָאט רעקיטנייה זיא ךַאמש ןּוא ףָארטש
 רשפאי .ןרעּבעגּוצ חֹוּכ ןייק ָאטינ ןּוא ,ליומרעטּומ םּוצ ןעמוקעג

; 
' 
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 ןייז סָאװ ,ןהָקָׁשבַר ןּופ רעטרעװ עלַא ןרעה טָאג ןייד הוהי טעװ
 םעד ןרעטסעל ּוצ טקישעג םיא טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד רַאה
 הוהי סָאװ דיר יד רַאפ ןפָארטש טעװ רע ןּוא ,טָאג ןקידעּבעל
 הליפּת ַא ןּבייהפיוא ּוטסלָאז םּורד ;טרעהעג טָאה טָאג ןייד
 .ָאד ךיז טניפעג סָאװ ּבײלּברעּביא םעד רַאפ

 וצ ןעמּוקעג ןענייז ןּוהָיִקזִח ךלמ ןּופ טכענק יד יװ ןּוא*
 וצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :טגָאזעג יז ּוצ ּוהָיעַשי טָאה ,ןּוהָיעַׁשי
 ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :רַאה רעיײַא

 ןעגנּוי יד סָאװ טימ ,טרעהעג טסָאה ּוד סָאװ רעטרעוו יד רַאפ
 ּבינ ךיא ,עזי .טדנעשעג ךימ ןּבָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ
 טעװ ןּוא ,גנורעה ַא ןרעה טעװ רע ןּוא ,טסייג ַא םיא ןיא ןײרַא
 ןכרּוד ןלַאפ ןכַאמ םיא לעװ ךיא ןּוא ;דנַאל ןייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז
 .דנַאל ןייז ןיא דרעװש

 םעד ןענופעג טָאה ןּוא ,טרעקענמּוא ךיז טָאה הֹקָשבַר ןּואי
 טָאה רע םורָאװ ;הָנבִל ףיוא קידנטלַאה המחלמ רּוׁשַא ןּופ ךלמ
 .שיכָל ןּופ ןגיוצעגקעװַא טָאה רע זַא טרעהעג טַאהעג

 ןּופ ךלמ םעד הֹקָהרִּת ףיוא טרעהעג טָאה זבירַחנַסנ ןּואי
 ןטלַאה ּוצ המחלמ ןעננַאנעגסױרַא זיא רע :ןגָאז וצ ױזַא ,שּוּכ
 ,ןּוהָיִקזִח ּוצ םיחּולש טקישעג רעדיװ טָאה רע ןּוא .ריד טימ
 ןופ ךלמ םעד ּוהָיקזִח ּוצ ןגָאז ריא טלָאז יוװַא" ;ןגָאז ּוצ יװַא
 -רַאפ ּוד סָאװ ,טָאג ןייד ןרַאנ טינ ךיד לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי
 -רעּביא טינ טעװ םִיַלָׁשּורי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ףיוא ךיז טסרעכיז
 טָאי* .רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרעװ ןּבעגעג
 עלַא ּוצ ןָאטעג ןּבָאה רּוׁשַא ןּופ םיכלמ יד סָאװ טרעהעג ּוטסָאה
 ןּבָאה* ?ןרעװ לוצינ טסליו ּוד ןּוא ,ןטסיװרַאפ ּוצ יז ,רעדנעל
 ןרעטלע עניימ סָאװ יד ןעװעג ליצמ רעקלעפ יד ןּופ רעטעג יד
 ןּופ רעדניק יד ןּוא ,ףָצָר ןּוא ,ןֶרֶח ןּוא ,ןָזֹוג ,טרעטשעצ ןּבָאה
 ךלמ רעד ןּוא ,תָמַח ןּופ ךלמ רעד זיא ּוװ** ?רָׂשֵלּת ןיא סָאװ ןֶדָע
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 - ,צֵנֵה ןופ ,םִיַורַפס טָאטש רעד ןּופ ךלמ רעד ןּוא ,דַּפרַא ןּופ
 ?הָוְע ןּוא

 יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ווירּב םעד ןעמּונענּוצ ּוהָיִקזִח טָאה'י
 -פורַא זיא רע ןּוא ;טנעײלעגרעּביא םיא טָאה ןּוא ;םיחּולש
 . טײרּפשענסױא םיא טָאה ּוהָיִקזִח ןּוא ;טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעגנַאגעג
 טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ ןעוװעג ללּפתמ טָאה ּוהָיִקזִח ןּואי* .טָאג רַאפ
 ,םיבּורּכ יד רעּביא טציז סָאװ לארׂשי ןּופ טָאג ּוד הוהי :טגָאזעג
 ;דרע רעד ןּופ ןכיירגיניק עלַא רעּביא טָאג רעד טסיּב ןײלַא ּוד
 ןייד ,הוהי ,גיינ* .דרע יד ןּוא ןעלמיה יד טכַאמעג טסָאה ּוד
 יד רעה ןּוא ;עז ןּוא ,ןגיוא ענייד ,הוהי ,ןפע ;רעה ןּוא ,רעיוא
 . ןרעטסעל ּוצ טקישעג םיא טָאה סָאװ ןבירַחנַס ןּופ רעטרעװ
  ןּבָאה רּוׁשַא ןּופ םיכלמ יד ,הוהי ,תמאיי .טָאג ןקידעּבעל םעד
  ןּבָאה יז ןּואי* ,דנַאל רעײז ןּוא רעקלעפ יד טכַאמעג ברָח
 ןייק ןענייז יז םורָאװ ;רעיײפ םּוצ רעטעג ערעייז ןּבעגעגרעּביא
 ,טנַאה סנשטנעמ ַא ןּופ קרעוװ סָאד זיולּב רָאנ ,ןעװעג טינ רעטעג
 ןּוא* .טכַארּבעגרעטנּוא ײז יז ןּבָאה םּורד ;ןייטש ןּוא ץלָאה
 ןייז ןּופ ,ךיד טעּב ךיא ,זדנוא ףלעה ,טָאג רעזדנּוא הוהי ,דנּוצַא
 הוהי ּוד זַא ,ןסיו דרע רעד ןּופ ןכיײרגיניק עלַא ןלָאז ןּוא ,טנַאה
 .טָאג טסיּב ןײלַא

 ױזַא ,ןּוהָיקזִח ּוצ טקישעג ןצֹומָא ןּופ ןּוז רעד ּוהָיעַשי טָאה"
 ּוד סָאװ :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ
 רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד בירַחנַס ןגעוװ רימ ּוצ ןעװעג ללּפתמ טסָאה
 טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד זיא סָאד** .טרעהעגּוצ ךיא ּבָאה
 :טדערעג םיא ןגעוו

 ריד ןּופ טָאּפש סע ,ךיד טכַארַאפ סע
 ;ןֹויִצ רעטכָאט יורפגנּוי יד
 ריד רעטניה ּפָאק םעד טלקָאש סע
 ,םִיַלָשּורי רעטכָאט יד
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 ?טדנעשעג ןּוא טרעטסעלעג ּוטסָאה ןעמעוויי
 ?ןּביוהעגפיוא לוק ןייד ּוטסָאה ןעמעוו ףיוא ןּוא
 ךייה רעד ןיא ןגיוא ענייד ןּביױהעג טסָאה ,ָאי
 .לארׂשי ןּופ ןקילײה םעד ןגעקַא
 ,טָאג טרעטסעלעג ּוטסָאה םיחּולש ענייד ךרּודי

 ןגעווטייר ליפ עניימ טימ :טגָאזעג ןּוא
 ,ףױרַא גרעּב יד ןּופ ךייה רעד ּוצ ךיא ןיּב
 ;ןֹונָבל ןּופ ןעלקניוו יד ּוצ
 ,ןרעדעצ עכיוה ענייז ּפָא קַאה ךיא ןּוא
 ;רעמיױּבסערּפיצ ענעּבילקעג ענייז
 ,קירעּברַאה ןטסקע ןייז ּוצ םּוק ךיא ןּוא
 .ןטרָאנטכּורפ ןייז ןּופ דלַאװ םּוצ
 ןעקנּורטעג ןּוא ןּבָארגעג ּבָאה ךיא*י

 ,עדמערפ ןרעסַאװ
 טירטסופ עניימ טימ סיוא ןקירט ןּוא
 .םִיַרצִמ ןּופ ןכייט עלַא

 ?טרעהעג טינ ןעד ּוטסָאה
 ,טיירנעגּוצ סע ךיא ּבָאה ןָא גנַאל ןּופ
 ;טמערּופעג סע ךיא ּבָאה געט עטלַא ןּופ
 ;ןעשעג לָאז סע טכַארּבעג סע ךיא ּבָאה דנּוצַא
 סנפיוה-הברּוח ףיוא ןטסיװרַאפ ּוצ ידּכ
 .טעטש עטקיטסעפַאּב
 ,קיטכַאמצרּוק רעניֹוװַאּב ערעייז ןענייז םורד**

 ;טמעשרַאפ ןּוא ןכָארּבעצ ןענייז יז
 ,דלעפ ןּופ וָארג ןרָאװעג ןענייז יז
 ,ענירג ץכַאטיײרק ןּוא
 ,רעכעד יד ןּופ ךָאמ
 .ןסקַאװעגפיוא רעדייא טרַאדרַאפ האּובּת ןּוא
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 ,ןציז ןייד סיײװ ךיא רעּבָאי*
 ,ןעמּוק ןייד ןּוא ןייג ןייד ןּוא
 .רימ ןגעק ןעמערּוטש ןייד ןּוא
 רימ ןנעק ןעמערּוטש ןייד לײװ=

 ,ןרעיוא עניימ ןיא ףױרַא זיא םערַאיל ןייד ןּוא
 ,זָאנ ןייד ןיא גניר ןיימ ןָאטנײרַא ךיא לעװ םּורד
 ,ןּפיל ענייד ןיא םַאצ ןיימ ןּוא
 געװ םעד ףיוא ןרעקמוא ךיד לעװ ךיא ןּוא
 .םיא ףיוא ןעמוקעג טסיּב ּוד סָאװ

 ;ןכיײצ רעד ןייז ריד טעװ סָאד ןּוא
 ,סקוװכָאנ רָאייײה ןסע טעװ ריא
 ;סקּוװרעדיװ רָאי ןטײװצ ןפיוא ןּוא
 ,טדיינש ןּוא טייַז ,רָאי ןטירד ןפיוא ןּוא
 .טכּורפ רעייז טסע ןּוא ,רענטרעגניײו טצנַאלפ ןּוא
 הדּוהי ןּופ זיוה םעד ןּופ ּביילּברעּביא רענענורטנַא רעד ןּוא*

 ,ןּביױא טכּורפ ןגָארט ןּוא ,ןטנּוא ןעלצרָאװ רעדיװ טעװ
 ,ּביילּברעּביא ןַא ןעמוקסױרַא טעװ םִיַלָשּורי ןּופ םורָאװ*

 ;ןֹויִצ גרַאּב ןּופ גנונירטנַא ןַא ןּוא
 ,ןָאט סָאד טעװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ ךיז ןעמעננָא סָאד

 ;רּוׁשַא ןּופ ךלמ ןפיוא טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא ,רָאװרַאפ*י
 ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןעמּוקנײרַא טינ טעװ רע
 ,לייפ ַא ןיהַא ןסישנײרַא טינ ןּוא
 ,דליש ַא טימ ריא רַאפ ןעמּוק טינ ןּוא
 .לַאװדרע ןַא ריא םּורַא ןטישנָא טינ ןּוא
 ,ןעמּוקעג זיא רע סָאװ געוו םעד ףיוא-*

 ,ןרעקמּוא ךיז רע טעװ םיא ףיוא
 טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןּוא

 יע טו 1 עב עי

 טי יו יי א

 ר קי י"ז "סי
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 .טָאג טגָאז ,ןעמּוקנײרַא טינ רע טעװ
 ,ןפלעה ּוצ יז ,טָאטש עקיזָאדיד ןעמערישַאּב לעװ ךיא ןּוא*

 .ןגעוו סדוד טכענק ןיימ ןּופ ןּוא ןגעװטעניימ ןּופ
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,טכַאנ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא*

 רּוׁשַא ןּופ רעגַאל ןיא ןגָאלשעג טָאה ןּוא טָאג ןּופ ךאלמ ַא
 ךיז טָאה עמ זַא ןּוא .טנזיױט קיצכַא ןּוא ףניפ ןּוא טרעדנּוה
 .םירגּפ עטיוט עלַא ןענייז יז טשרע ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג

 ןּוא ,ןגיוצעגקעװַא טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד בירֲחנַס ןּוא*
 ןּבילּבעג זיא רע ןּוא ;טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ןעננַאנעג זיא
 .הָוניִנ ןיא

 טָאג ןייז ןּופ זיוה ןיא ךיז טקּוּב רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי
 ןגָאלשרעד םיא רֶצֶארַש ןּוא ְךֶלֶמַרדַא ןיז ענייז ןּבָאה ױזַא ,ְךֹורסִנ
 .טָרָרַא דנַאל ןיא ןרָאװעג ןענּורטנַא ןענייז יז ןּוא ;דרעװש ןטימ
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןֹודַח-רֵסַא ןּוז ןייז ןּוא

 ;ןּברַאטש םּוצ ןרָאװעג קנַארק ּוהָיקזִח זיא געט ענעי ןיא' ר
 ןוא ,ןצֹומָא ןּופ ןּוז רעד איבנה ּוהָיעַשי ןעמוקעג םיא ּוצ זיא

 הָאְוַצ ןייד ךַאמ :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה
 טינ טסעװ ןּוא ,טסּברַאטש ּוד םורָאװ ,טניזעגזיוה ןייד ןגעוו
 .ןרעוו ןזענעג

 טָאה ןּוא ,טנַאװ רעד ּוצ םינּפ ןייז טיירדעגמּוא רע טָאה;
 ,טָאג ,ךיד טעּב ךיא* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ּוצ ןעװעג ללּפתמ
 ַא טימ ןּוא ,תמא טימ ריד רַאפ ןעננַאגעג ןיּב ךיא יװ קנעדעג
 .ןָאטעג ךיא ּבָאה ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאנ

 .ןיײװעג סיורג ַא טניײװעג טָאה ּוהָיִקזִח ןּוא
 -סױרַא ןעװעג טינ ךָאנ זיא ּוהָיעַשי ןעװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי

 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא ,ףיוה ןטסלטימ םעד ןּופ ןעגנַאגעג
 ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,םּוא ךיז רעק* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ּוצ ןעוװעג
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 רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא :קלָאּפ ןיימ ןּופ טשריפ םעד ּוהָיקזִח
 ךיא ,הליפּת ןייד טרעהעג ּבָאה ךיא :ןדוד רעטָאפ ןייד ןּופ טָאג
 . גָאט ןטירד ןפיוא ;ךיד ליה ךיא ,עז ;רערט ןייד ןעזעג ּבָאה
 . ּוצ ןגײלּוצ לעװ ךיא ןּוא* .טָאנ ןּופ זיוה ןיא ןײנפױרַא ּוטסעװ
 ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,רָאי ןצפופ געט ענייד
 ךיא ןּוא ,ןייז ליצמ טָאטש עקיזָאדיד ןּוא ךיד ךיא לעװ רּוׁשַא
 ןיימ ןּופ ןּוא ןגעװטעניימ ןּופ טָאטש עקיזָאדיד ןעמערישַאּב לעװ
 .ןגעװ סדוד טכענק

 ןּוא .ןגיפ עטסערּפעג טמענ :טנָאזעג טָאה ּוהָיעַשי ןּואי
 רע ןּוא ,גָאלשסױא ןפיוא ןָאטענפױרַא ןּוא ןעמונעג סע ןּבָאה יז
 .ןרָאװעג ןזענעג זיא

 ןכייצ רעד זיא סָאװ :ןּוהָיעַשי ּוצ טגָאזעג טָאה ּוהָיִקוִח ןּואי
 ןטירד ןפיוא ןײגפױרַא לעװ ךיא ןּוא ,ןליײה ךימ טעװ טָאג זַא
 ןייז ריד טעװ סָאד :טנָאזעג ּוהָיעַשי טָאה" ;טָאג ןּופ זיוה ןיא גָאט
 טָאה רע סָאװ ךַאז יד ןָאט טעװ טָאג זַא ,טָאנ ןופ ןכייצ רעד
 רעדָא ,רעטײװ ןעלּפַאטש ןעצ ןייג ןטָאש רעד לָאז :טדערעג
 זיא גנירג :טגָאזעג ּוהָיִקזִח טָאה"י ?ןעלּפַאטש ןעצ ןרעקמּוא ךיז
 רעד טרעיינ ,ןיינ ;ןעלּפַאטש ןעצ ןגײנוצּפָארַא ךיז ןטָאש םעד
 .ןעלּפַאטש ןעצ קירּוצ ףיוא ןרעקמּוא ךיז לָאז ןטָאש

 "מוא טָאה רע ןּוא ,טָאג ּוצ ןפורעג איבנה ּוהָיעַשי טָאה'י
 ןעלּפַאטש יד ףיוא קירּוצ ןעלּפַאטש ןעצ ןטָאש םעד טרעקעג
 ןּופ ןעלּפַאטש יד ףיוא טרעדינענּפָארַא טַאהעג טָאה רע סָאװ
 .ןוָחֶא

 ןּופ ןּוז רעד ןְדַאְלַּב-ִךַדאֹרּב טָאה טײצ רענעי ןיאיי
 ּוצ הנּתמ ַא ןּוא ווידּב ַא טקישעג ,לבָּב ןּופ ךלמ רעד ,ןענְדַאְלַּב
 .קנַארק ןעװעג זיא ּוהָיקזִח ֹוַא טרעהעג טָאה רע םורָאװ ,ןּוהָיִקזִח
 ןייז ןזיװעג יז טָאה רע ןּוא ,טרעהעגוצ יז טָאה ּוהָיִקזִח ןּואי*
 ןּוא ,םימׂשִּב יד ןּוא ,דלָאג סָאד ןּוא רעּבליז סָאד ,זױהצַאש ץנַאג
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 ץלַא ןּוא ,ןפַאװ ענייז ןּופ זיוה עצנַאנ סָאד ןּוא ,לייא עטּוג סָאד
 ךַאז ַא ןעװעג טינ ;ןרעמַאקצַאש ענייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 והָיִקזִח סָאװ ,טײקיטלעװעג רעצנַאג ןייז ןיא ןּוא ,זיוה ןַײז ןיא
 .ןזיװעג טינ יז טָאה

 ּוצ טָאה ןּוא ,ןּוהָיִקוַח ךלמ םּוצ ןעמּוקעג איבנה ּוהָיעַשי זיא'*
 ןּופ ןּוא ?טנָאזעג ןשטנעמ עקיזָאדיד ןּבָאה סָאװ :טנָאזעג םיא
 דנַאל ןטייוו ַא ןּופ :טגָאזעג ּוהָיִקזִח טָאה ?ריד ּוצ יז ןעמּוק ןענַאװ
 יז ןּבָאה סָאװ :טנָאזעג רע טָאה* .לבָּב ןּופ ,ןעמוקעג יז ןענייז
 ןיימ ןיא סָאװ ץלַא :טנָאזעג ּוהָיִקזִח טָאה ?זיוה ןייד ןיא ןעזעג
 ןרעמַאקצַאש עניימ ןיא ךַאז ַא ןעװעג טינ :ןעזעג יז ןּבָאה זיוה
 .ןזיװעג טינ יז ּבָאה ךיא סָאװ

 ןּופ טרָאװ סָאד רעה :ןּוהָיקזִח ּוצ טגָאזעג ּוהָיֹעַשי טָאה;*
 סָאװ ןּוא ,זיוה ןייד ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמוק געט ,עזיי :טָאג
 -קעװַא טעװ ,גָאט ןקיטנייה ויּב ןּבילקעגנָא ןּבָאה ןרעטלע ענַײד
 ,ןּבײלּברעּביא טינ טעװ ךַאז ןייק ;לבָּב ןייק ןרעװ ןגָארטעג
 ,ריד ןּופ ןײגסױרַא ןלעװ סָאװ ןיז ענייד ןּופ ןּואי* .טָאג טגָאז
 -פיוה ןייז ןלעװ יז ןּוא ,ןעמענ ןעמ טעװ ,ןרעּבעג טסעוװ ּוד סָאװ
 .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ ץַאלַאּפ ןיא רעניד

 ןופ טרָאװ סָאד זיא טּוג :ןּוהָיעַשי ּוצ טגָאזעג ּוהָיִקזַח טָאה*
 ,רָאװרַאפ :טנָאזעג טָאה רע ןּוא .טדערעג טסָאה ּוד סָאװ טָאג
 !געט עניימ ןיא ןייז טעװ טייקרעכיז ןּוא םולש ּביוא

 עצנַאג ןייז ןּוא ,ןּוהָיִקזִח ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא"
 םעד ןּוא ךייט םעד טכַאמענ טָאה רע יװ ןּוא ,טפַאשהרובג
 ןיוש זיא סָאד ,טָאטש ןיא רעסַאװ טכַארּבעגנײרַא ןּוא ,ןּבָארג
 ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשענטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב
 .הדּוהי

 ןייז ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיײלעג ךיז טָאה ּוהָיִקזִח ןואי
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא השנמ ןּוז
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 ןרָאװעג ויא רע זַא ,ןעװעג טלַא השנמ זיא רָאי ףלעווצ' אר
 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצפּופ ןּוא ףניפ ןּוא ,ךלמ

 .הָב-יצפֶח ןעװעג זיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָׁשּורי
 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי

 טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ ןטייקידרעװמּוא יד יװ ױזַא
 טָאה רע ןּוא* .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ
 ,טרעטשעצ טָאה ּוהָיִקוַח רעטָאפ ןייז סָאװ תומָּב יד טיוּבעגּפָא
 טכַאמעג טָאה ןּוא ,לַעַּב ּוצ תוחּבזמ טלעטשענפיוא טָאה רע ןּוא
 ,ןָאטעג טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד בָאְחַא יװ ױזַא ,הֶרָשֲא ןַא
 יז ןּוא ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םּוצ טקּוּבעג ךיז טָאה רע ןּוא
 סָאװ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא תוחּבומ טיוּבעג טָאה רע ןּוא* .טנידעג
 ןוא" .ןעמָאנ ןיימ ןָאט ךיא לעװ םִיַלָשּורי ןיא :טגָאזעג טָאה טָאג
 עדייּב ןיא למיה ןּופ ליח ןצנַאג םּוצ תוחּבומ טיוּבעג טָאה רע
 ןּוז ןייז ןייגכרּוד טכַאמעג טָאה רע ןּוא" .זיוה סטָאנ ןּופ ןפיוה
 ,טרעּבױצעג ןּוא יירעעזנכייצ טכיורּבעג טָאה ןּוא ,"רעייפ ןכרּוד
 טָאה רע ;רערעװשַאּבנטױט ןּוא רעעזרעטסייג טפַאשעגנייַא ןּוא
 -רעד ּוצ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא סטכעלש ןָאט ּוצ טרעמעג
 רעד ןּופ ץעג םעד טלעטשעננײרַא טָאה רע ןּואי .ןענערעצ
 טָאה טָאג סָאװ וה םעד ןיא ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ הָרָשַא
 ןּוא זיוה ןקיזָאדמעד ןיא :ןהמלש ןּוז ןייז ּוצ ןּוא ןדוד ּוצ טנָאזעג
 םיטבש עלַא ןּופ טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא סָאװ םִיַלָשּורי ןיא
 ךיא ןּוא* ;קיּבײא ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןָאט ךיא לעװ ,לארׂשי ןּופ
 דרע רעד ןּופ לארׂשי ןּופ סּופ םעד ןעלגָאװרַאפ טינ רעמ לעװ
 רָאנ ןלעװ יז ּביױא ,ןרעטלע ערעיײז ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ
 טול ןּוא ,ןלױפַאּב יז ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאט ּוצ ןטיה
 .ןלױפַאּב יז טָאה השמ טכענק ןיימ סָאװ הרֹוּת רעצנַאג רעד
 טריפרַאפ יז טָאה השנמ ןּוא ;טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָאי

 .ךֶלֹומ טָאג םּוצ טנערּברַאפ א
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 -רַאפ טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד יװ סטכעלש רעמ ןָאט ּוצ
 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ טגיליט

 ױזַא ,םיאיבנ יד טכענק ענייז ךרוד טדערעג טָאה טָאג ןּואי"
 עקיזָאדיד ןָאטעג טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד השנמ לייוויי ;ןגָאז ּוצ
 יד סָאװ ץלַא יװ סרעגרע ןעננַאנַאּב זיא ,ןטיײקידרעװמּוא
 טכַאמעג ךיוא טָאה ןּוא ,ןָאטעג ןּבָאה םיא רַאפ סָאװ םירֹומָא
 טנָאזעג יױזַא טָאה םּורדיי ,רעטעגּפָא ענייז טימ הדּוהי ןקידניז
 ףיוא קילנמּוא ןַא גנערּב ךיא ,עז :לאדרׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי
 ןלעװ ,סע טרעה סָאװ רעכַאלטיא זַא ,הדּוהי ןּוא םִיַלָשּורי
 ףיוא ןעיצ לעװ ךיא ןּוא* .ןרעיױא עדייּב ענייז ןעגנילק
 סבָאְחַא ןּופ רּונשנָאװ יד ןּוא ,ןֹורמֹוש ןּופ רונשטסעמ יד םִיַלָשּורי
 סיוא טשיװ עמ יװ ױזַא ,םִיַלָׁשּורי ןשיװסיוא לעװ ךיא ןּוא ;זיױה
 ןּוא'* .םינּפ ריא ףיוא טרעקענמּוא ןּוא טשיװעגסיוא ,לסיש ַא
 ןוא ,ּברַא ןיימ ןּופ ּביײלּברעּביא םעד ןפרַאװקעװַא לעװ ךיא
 ןלעװ יז ןּוא ,טנייפ ערעיײז ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג יז לעװ
 לײװ'* .טנייפ ערעיז עלַא רַאפ גנּוּבױרסױא ּוצ ןּוא ּביור ּוצ ןייז
 ךימ ןּבָאה ןּוא ,ןגיוא עניימ ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה יז
 -סױרַא ןענייז ןרעטלע ערעײז סָאװ גָאט םעד ןּופ טנרעצרעד
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןּוא םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעג

 רעייז ןסָאגרַאפ השנמ טָאה טּולּב קידלּושמּוא ךיוא ןּוא;"
 ןייז ץּוחַא ;קע ּוצ קע ןּופ םִיַלָשּורי טליפעננָא טָאה רע זיּב ,ליפ
 זיא סָאװ ןָאט ּוצ ,הדּוהי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ דניז
 .טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןהשנמ ןגעוװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואיי
 ויא סָאד ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה
 ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש
 | .הדּוהי

 רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיײלעג ךיז טָאה השנמ ןּוא*
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 םעד ןיא ,זיוה ןייז ןּופ ןטרָאג םעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא
 ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןֹומֶא ןּוז ןייז ןּוא .ןָאזװע ןּופ ןטרָאג
 .טרָא

 זיא רע וַא ,ןעװעג טלַא ןֹומָא זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ײװצי*
 .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ײװצ ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג
 רעטכָאט יד תֶמַלּושמ ןעוועג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .הָבטִי ןּופ ,ןצּורָח ןּופ

 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא"
 ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא*: .ןָאטעג טָאה השנמ רעטָאפ ןייז יװ ױזַא
 טָאה רע ןּוא ,ןעגנַאגעג זיא רעטָאפ ןייז סָאװ געװ םעדלַא ןיא
 טָאה ןּוא ,טנידעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ רעטענּפָא יד טנידעג
 טָאנ םעד הוהי ןזָאלרַאפ טָאה רע ןּוא" .טקּוּבעג יז ּוצ ְךיִז
 .הוהי ןּופ געװ םעד ןיא ןעגנַאנעג טינ זיא ןּוא ,ןרעטלע ענייז ןּופ

 ףיוא טנּוּב ַא טכַאמענ ןּבָאה ןענֹומָא ןּופ טכענק יד ןּוא*
 קלָאפ סָאד ןּוא** .זיוה ןייז ןיא ךלמ םעד טייטעג ןּבָאה ןּוא ,םיא
 טנּוּב םעד טכַאמעג ןּבָאה סָאװ עלַא ןגָאלשרעד טָאה דנַאל ןּופ
 טכַאמעג טָאה דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא .ןֹומָא ךלמ םעד ףיוא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ רַאפ ןּוהָיִשאֹי ןּוז ןייז

 ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןענֹומָא ןּופ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןייש ןענייז יז
 .הֵדּוהי ןּופ םיכלמ

 ןטרָאג םעד ןיא ,רבק ןייז ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּואי
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיִשאֹי ןּוז ןייז ןּוא .ןָאווע ןּופ

 ןרָאװעג זיִא רע וַא ,ןעװעג טלַא ּוהָיִׁשאֹי זיא רָאי טכַא ףר
 ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי קיסיירד ןּוא ןייא ןּוא ,ךלמ

 הָדיִדי ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָׁשּורי
 .תקצַּב ןּופ ,ןהָיְדַע ןּופ רעטכָאט יד

 עי =
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 ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואי
 ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ געװ םעדלַא ןיא ןעננַאנעג זיא ןּוא ,טָאג ןּופ
 .סקניל רעדָא סטכער טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה ןּוא

 טָאה ,ןּוהָיִשאֹי ךלמ ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא
 ןופ ןּוז םעד ,ּוהָילַצַא ןּופ ןּוז םעד ןֶפֶש טקישעג ךלמ רעד
 יינ+ ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ,רעּבײרש םעד ,ןעמָלּושמ
 סָאד ןלייצפיונוצ רע לָאז ןּוא ,לודְנדהֹּכ םעד ּוהָיִקלַח ּוצ ףױרַא
 יד סָאװ ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג זיא סָאװ טלעג
 סע ןעמ לָאז ןּוא* .קלָאפ ןּופ טלמַאזעג ןּבָאה סרעטיהלעווש
 ןענייז סָאװ סרעטסניימקרעװ יד ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעג
 יד ּוצ ןּבעג סע ןלָאז יז ןּוא ;טָאג ןּופ זיוה םעד רעּביא טלעטשעג
 יד ןטכיררַאפ ּוצ ףיוא ,טָאנ ןּופ זיוה ןיא סָאװ סהכָאלמ-לעּב
 ּוצ ןּוא ,סרעטסנײמצלָאה יד ּוצ* ;זיוה ןּופ רעטרע ענעכָארּבעצ
 ץלָאה ןפיוק ּוצ ףיוא ןּוא ,רערעיומ יד ּוצ ןּוא ,סרעטסניימיוּב יד
 לָאז עמ ןּוא .זיוה סָאד ןטכיררַאּפ ּוצ ,רענייטש עטקַאהעג ןּוא
 ןּבעגעג טרעװ סָאװ טלעג םעד ןגעװ יז טימ ןענעכער טינ ךיז
 .ןטעּברַא יז ןלָאז תונמאנ ףיוא טרעיינ ,טנַאה רעייז ףיוא

 םעד ןָפָש ּוצ טנָאזעג טָאה לודְנְןהֹּכ רעד ּוהָיֵקֹלִח ןוא*
 זיוה ןיא ןענופעג ךיא ּבָאה הרֹוּת רעד ןּופ ךּוּב סָאד :רעּבײרש
 רע ןּוא ,ןענָפָש ּוצ ךּוּב סָאד ןּבעגעג טָאה ּוהָיִקלַח ןּוא .טָאג ןּופ
 .טנעיילעגרעּביא סע טָאה

 טָאה ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמוקעג זיא רעּביײרש רעד ןָפָׁש ןּואי
 ענייד :טגָאזעג טָאה ןּוא ,רעפטנע ןַא ךלמ םעד טכַארּבעג
 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ טלעג סָאד ןטָאשעגסױא ןּבָאה טכענק
 -קרעוו יד ןּופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעגעג סע ןּבָאה יז ןּוא ,זיוה ןיא
 .טָאג ןּופ ויוה םעד רעּביא טלעטשעג ןענייז סָאװ סרעטסניימ

 ױזַא ,ךלמ םעד טלייצרעד טָאה רעּבײרש רעד ןֶפָׁש ןּוא"
 ןָפָׁש ןּוא .ךּוּב ַא ןּבעגעג רימ טָאה ןהֹּכ רעד הָיקלִח :ןגָאז ּוצ
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 רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּואיי .ךלמ ןרַאפ טנעיילעג סע טָאה
 ,הרֹוּת רעד ןּופ ְךּוּב םעד ןּופ רעטרעוו יד טרעהעג טָאה ךלמ
 טָאה ךלמ רעד ןּוא* .רעדיילק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא
 ןּוא ,ןענָפָש ןּופ ןּוז םעד םקיזַא ןּוא ,ןהֹּכ םעד הָיִקלִח ןלױפַאּב

 הָיָׂשַע ןּוא ,רעּבײרש םעד ןֶפָׁש ןּוא .ןהָיְכיִמ ןּופ ןּוז םעד רֹוּבכַע .
 ,רימ רַאפ טָאג ייּב טנערפ טייג'* :ןנָאז ּוצ יױזַא ,רעניד סכלמ םעד
 רעטרעוװ יד ןגעוו ,הדּוהי ץנַאג רַאפ ןּוא ,קלָאפ םעד רַאפ ןּוא
 "מירג רעד זיא סיורג םורָאװ ,ְךּוּב םענענופעג ןקיזָאדמעד ןּופ
 סָאװרַאפ ,ודנּוא ףיוא ןדנּוצעגנָא זיא סָאװ טָאג ןּופ ןרָאצ
 ןופ רעטרעװ יד ּוצ טרעהענּוצ טינ ןּבָאה ןרעטלע ערעזדנּוא
 רַאפ ןּבירשעגנָא זיא סָאװ ץלַא יו ױזַא ןָאט ּוצ ,ךּוּב ןקיזָאדמעד
 .זדנּוא

 ,רֹוּבכַע ןּוא ,םקַיחַא ןּוא ,ןהֹּכ רעד ּוהָיִקלִח ןעגנַאנעג זיא'*
 םולַש ןּופ ּבײװ רעד ,האיבנ רעד הָדלּוח ּוצ ,הָיָׂשַע ןּוא ,ןָפָש ןּוא
 -רעטיה רעדיילק םעד ,ןסֵַחרַח ןּופ ןּוז םעד הִוקִּת ןּופ ןּוז םעד
 -לטרעפטָאטש ןטייווצ ןיא ,םִיַלָשּורי ןיא טניֹוװעג טָאה יז ןּוא
 טָאה ױזַא :טגָאזעג יז ּוצ יז טָאה** .ריא ּוצ טדערעג ןּבָאה יז ןּוא
 טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טנָאז :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג
 גנערּב ךיא ,עז :טנָאזעג טָאנ טָאה ױזַא* :רימ ּוצ טקישעג ךייַא
 -רעניֹוװַאּב ענייז ףיוא ןּוא טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא קילגמּוא ןַא
 טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד סָאװ ְךּוּב םעד ןּופ רעטרעװ עלַא
 ןּבָאה ןּוא ,ןוָאלרַאפ ךימ ןּבָאה ייז סָאװ רַאפרעדיי ;טנעײלעג
 טימ ןענערעצרעד ּוצ ךימ ידּכ ,רעטעג עדמערפ ּוצ טרעכיירעג
 ךיז ןרָאצמירג ןיימ טעװ םּורד ,טנעה ערעייז ןּופ םיׂשעמ עלַא
 .ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ טעװ ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא ןדניצנָא
 ,טָאג ייּב ןגערפ ְךייַא טקיש סָאװ הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןּואיי
 טָאג רעד הוהי טנָאזעג טָאה יױזַא :ןגָאז ױזַא ריא טלָאז םיא ּוצ
 ,זיא** ,טרעהעג טסָאה ּוד סָאװ רעטרעװ יד ןגעװ :לארׂשי ןּופ
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 -רעטנוא ןרָאװעג טסיּב ןּוא ,ןרָאװעג ךייוו זיא ץרַאה ןייד לײװ
 טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ טרעהעג טסָאה ּוד ןעוו טָאג רַאּפ קינעט
 ןלעװ יז זַא ,רעניֹוװַאּב ענייז ףיוא ןּוא טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא
 ענייד ןסירעצ טסָאה ןּוא ,הללק ַא רַאפ ןּוא קערש ַא רַאפ ןרעװ
 ךיוא ךיא ּבָאה ,רימ רַאפ טנײװעג טסָאה ןּוא ,רעדיילק
 ענייד ּוצ ןייא ךיד למַאז ךיא ,עז םּורדי .טָאג טגָאז ,טרעהעגוצ
 ,םולשּב רבק ןייד ןיא ןרעװ טלמַאזעגניַא טסעו ןּוא ,ןרעטלע
 ונערּב ךיא סָאװ זייּב עצנַאג סָאד ןעז טינ ןלעװ ןגיוא ענייד ןּוא
 .טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא

 .רעפטנע םעד ךלמ םּוצ טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא

 טלמַאזעגנייַא טָאה עמ ןּוא ,טקישעג טָאה ךלמ רעד ןּוא ןֵר
 רעד ןּוא* .םִיַלָשּורי ןּוא הדּוהי ןּופ עטסטלע עלַא םיא ּוצ

 ןופ רענעמ עלַא ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעגנַאנעגפױרַא זיא ךלמ
 ,םינהּכ יד ןּוא ,םיא טימ םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא הדּוהְי
 ןּוא ,סיורג זיּב ןיילק ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,םיאיבנ יד ןּוא
 םעד ןּופ רעטרעוו עלַא ןרעיוא ערעייז ןיא טנעיילעג טָאה רע
 ןוא*  .טָאנ ןּופ זיוה ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא סָאװ דנוּב ןּופ ךּוּב
 טָאה רע ןּוא ,המיּב ַא ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ךלמ רעד
 ענייז ןטיה ּוצ ןּוא ,טָאג ךָאנ ןייג ּוצ ,טָאג רַאפ דנּוּב ַא ןסָאלשעג
 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןצעזעג ענייז ןּוא ןגָאזנָא ענייז ןּוא טָאּבעג
 "מעד ןּופ רעטרעוװ יד ןייז ּוצ םייקמ ,לעז רעצנַאג רעד טימ ןּוא
 ןוא .ְךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג ןעייטש סָאװ דנּוּב ןקיזָאד
 .דנוּב םעד ּוצ ןענַאטשענּוצ זיא קלָאפ עצנַאג סָאד

 ןּוא ,לודָנךהֹּכ םעד ּוהָיִקלח ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןּוא*
 ןּופ ןגָארטּוצסױרַא ,סרעטיהלעווש יד ןּוא ,םינהּכ-רעטנּוא יד
 ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ םילּכ עלַא טָאג ןּופ לּפמעט םעד
 ןּופ ליח ןצנַאג םעד רַאפ ןּוא ,הֶרָׂשַא רעד רַאפ ןּוא ,לַעַּב רַאפ
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 יד ןיא םִיַלָשּורי ןּופ ןסיורד טנערּברַאפ יז טָאה רע ןּוא ;למיה
 ןייק שַא רעייז ןגָארטעגקעװַא טָאה ןּוא ,ןֹורדק ןּופ רעדלעפ
 יד סָאװ רעטסירּפ יד טפַאשענּפָא טָאה רע ןּוא" .לָא-תיֵּב
 ןּבָאה סָאװ ןּוא ,טצעזענפיוא ןּבָאה הדּוהי ןּופ םיכלמ
 יד ןיא ןּוא הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא ,תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג
 טרעכיירעג ןּבָאה סָאװ יד ןּוא ;םִיַלָשּורי ןּופ רעטרע עקימּורַא
 ןּוא ,תולָזַמ יד ּוצ ןּוא ,הנבל רעד ּוצ ןּוא ,ןּוז רעד ּוצ ,לֵעַּב ּוצ
 יד ןגָארטעגסױרַא טָאה רע ןּוא* .למיה ןּופ ליח ןצנַאנ םּוצ
 ךייט םּוצ םִיַלָׁשּורי ןּופ ןסיורד טָאג ןּופ ויוה םעד ןּופ הֶרָשַא
 ןלָאמעצ ןּוא ,ןֹורדק ךייט םייּב טנערּברַאפ יז טָאה ןּוא ,ןֹורדק
 יד ןּופ םירבק יד ףיוא ּביוטש ריא ןפרָאװעצ ןּוא ,ּביױטש ףיוא
 יד ןּופ רעזייה יד ןכָארּבעצ טָאה רע ןּואי .קלָאפ ןּופ רעדניק
 ןגעלפ רעּבײװ יד סָאװ ,טָאנ ןּופ זיוה ןיא סָאװ רענעמדנַאש
 "פיונוצ טָאה רע ןּוא" .הֶרָׂשֲא רעד רַאפ ןקעדּוצ ןּבעװ ןטרָאד
 -רַאפ טָאה ןּוא ,הדוהי ןּופ טעטש יד ןּופ םינהֹּכ עלַא טכַארּבענ
 ,טרעכיײרעג ןטרָאד ןּבָאה םינהֹּכ יד סָאװ תֹומָּב יד טקיניײרמּוא
 יד ןּופ תומָּב יד ןכָארּבעצ טָאה רע ןּוא ;עַבָש-רַאּב זיּב עַבָנ ןּופ
 ,רַאהטָאטש םעד ַעּוׁשֹוהְי ןּופ גנַאגניײַארעױט םייּב סָאװ ןרעיוט
 ןיא ןײרַא טמּוק סָאװ םעד ןּופ טייז רעקניל רעד ףיוא סָאװ
 -פורַא טינ ןענייז תומָּב יד ןּופ םינהֹּכ יד רעּבָא" .רעױטטָאטש
 ןּבָאה יז טרעיינ ;םִיַלָשּורי ןיא טָאג ןּופ חּבומ םּוצ ןעגנַאגעג
 .רעדירּב ערעייז ןשיװצ טיורּב עטרעייזענמּוא סָאד ןסעגעג

 ןּופ לָאט ןיא סָאװ תֶפֹוּת טקינײרמּוארַאפ טָאה רע ןּוא"
 ןייז רעדָא ןּוז ןייז ןייגכרוד ןכַאמ טינ לָאז רענייק זַא ,םֹונֵהְדִּ
 יד טפַאשעגּפָא טָאה רע ןּואי* .ךֶלֹומ ּוצ רעייפ ןכרּוד רעטכָאט
 םייּב ןּוז רעד ּוצ ןּבעגעג ןּבָאה הדּוהי ןּופ םיכלמ יד סָאװ דרעפ
 ךֶלֶמְרִתְנ ןּופ רעמַאק רעד ןּבעל ,טָאג ןּופ זיוה םעד ןּופ גנַאגנייַא
 ןופ ןגעװטיײר יד ןּוא ;ןפיוהרָאפ יד ןיא סָאװ ,רענידפיוה םעד
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 סָאװ תוחּבומ יד ןּואי* .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע טָאה ןּוז רעד
 הדּוהי ןּופ םיכלמ יד סָאװ ,ּבוטשרעּבױא סעֶחֶא ןּופ ךַאד ןפיוא
 ןיא טכַאמעג טָאה השנמ סָאװ תוחּבומ יד ןּוא ,טכַאמעג ןּבָאה
 ןוא ךלמ רעד ןכָארּבעצ טָאה ,זיוה סטָאג ןּופ ןפיוה עדייּב
 ךייט ןיא ּביוטש רעייז ןפרָאװעגנײרַא ןּוא ,ןטרָאד ןּופ טקַאהעצ
 רעד ףיוא סָאװ ,םִיַלָשּורי רַאפ סָאװ תֹומָּב יד ךיוא** .ןֹורדֹק
 המלש סָאװ ,רעּברַאדרַאפ ןופ גרַאּב םעד ןּופ טייז רעטכער
 -מוא רעד ,תֵֶרֹוּתשַע ּוצ טיוּבעג טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד
 טייקידרעװמּוא רעד ,שֹומּכ ּוצ ןּוא ,םינֹודיצ יד ןּופ טייקידרעוו
 רעדניק יד ןּופ טייקידרעװמּוא רעד ,םֹוּכלִמ ּוצ ןּוא ,בָאֹוּמ ןּופ
 טָאה רע ןּואי* .טקינײרמּוארַאפ ךלמ רעד טָאה ,ןֹומַע ןּופ
 ,רעמיוּבנצעג יד טקַאהענּפָא ןּוא ,רענייטשלייז יד ןכָארּבעצ
 .ןשטנעמ ןּופ רענייּב טימ טרָא רעייז טליפעגנָא ןּוא

 סָאװ הָמָּב יד ,לָא-תיֵּב ןיא סָאװ הּבומ םעד ךיוא ןּוא;*
 ,לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה סָאװ ןטָבנ ןּופ ןּוז רעד םָעבְרי
 רע טָאה הָמָּב יד ןּוא חּבומ םענעי ךיוא ,טכַאמעג טָאה
 ףיֹוא ןלָאמעצ ןּוא ,הָמָּב יד טנערּברַאפ טָאה רע ןּוא ;ןכָארּבעצ
 | .הָרֵׁשַא יד טנערּברַאפ טָאה רע ןּוא ;ּבױטש

 -רעד רע טָאה יװַא ,טירדעגמּוא ךיז טָאה ּוהָיִׁשאֹי יװ ןּואיי
 ,טקישעג טָאה רע ןּוא ,גרַאּב ןפיוא ןטרָאד סָאװ םירבק יד ןעז
 -רַאפ ןּוא ,םירבק יד ןּופ רענייּב יד ןעמּונעגסױרַא טָאה ןּוא
 סָאד יװ ױזַא ,טקיניײרמוארַאּפ םיא טָאה ןּוא ,חּבומ ןפיוא טנערּב
 ןַאמ רעכַאלטעג רעד ןפורעגסיוא טָאה סע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ
 .זכַאז עקיזָאדיד ןפורעגסיוא טָאה סָאװ

 ךיא סָאװ ןכייצ רענעי זיא סָאװ :טגָאזעג טָאה רע ןּואי
 רעד זיא סָאד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה ?עז
 ןוא ,הדּוהי ןּופ ןעמּוקעג זיא סָאװ ןַאמ ןכַאלטעג םעד ןּופ רבק
 "מעד ּוצ ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ןכַאז עקיזָאדיד ןפּורעגסױא טָאה

 .גי'א םיכלמ עזא
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 םיא טזָאל :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאהי* .לַאתיֵּב ןיא חּבומ ןקיזָאד
 -סיוא יז ןּבָאה .רענייּב ענייז ןריר טינ לָאז רענייק ;ּור ןיא
 זיא סָאװ איבנ םעד ןּופ רענייּב יד טימ רענייּב ענייז טזָאלעג
 .ןֹורמֹוׁש ןּופ ןעמּוקעגסױרַא

 ןופ טעטש יד ןיא סָאװ תומָּב יד ןּופ רעזייה עלַא ךיוא ןּוא*
 -רעד ּוצ ,טכַאמעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ םיכלמ יד סָאװ ,ןֹורמֹוש
 ּוצ ןָאטעג טָאה רע ןּוא ,ןָאטעגּפָא ּוהָיִשאֹי טָאה ,ןטָא ןענערעצ
 .לֵא-תיֵּב ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעגנּואוט עלַא יװ ױזַא יז
 ןענייז סָאװ תֹומָּב יד ןּופ םינהֹּכ עלַא טכַאלשעג טָאה רע ןּוא**
 רענייּב טנערּברַאּפ טָאה ןּוא ,תוחּבומ יד ףיוא ,ןעװעג ןטרָאד
 .ייז ףיוא ןשטנעמ ןּופ

 .םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע ןּוא
 ּוצ ױװַא ,קלָאפ ןצנַאג םעד ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןּואי

 טייטש סע יװ ױזַא ,טָאג רעייַא הוהי ּוצ חַסָּפְדּברק ַא טכַאמ :ןגָאז
 -רעד יװ ַאזַא םורָאװ- .דנּוּב ןּופ ךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג
 יד ןּופ געט יד ןּופ ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא חַסָּפְרּברק רעקיזָאד
 יד ןּופ געט עלַא ןיא ןּוא ,לארׂשי טּפשמענ ןּבָאה סָאװ םיטפֹוש
 ןיא רָאנ= .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּוא ,לארׂשי ןּופ םיכלמ
 -רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןּוהָיִשאֹי ךלמ ןּופ רָאי ןטנצכַא
 .םִיַלָשּורי ןיא טָאג ּוצ חַסֶּפְדּברִק רעקָאד

 ןּוא ,רערעװשַאּבנטױט יד ןּוא רעעזרעטסייג יד ךיוא ןּוא*
 סָאװ ןטייקידרעװמּוא עלַא ןּוא ,רעטענּפָא יד ןּוא ,םיפָרּת יד
 טָאה ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא הדּוהי דנַאל ןיא ןרָאװעג ןעזעג ןענייז
 רעד ןּופ רעטרעוו יד ןייז ּוצ םייקמ ידּכ ,טמַארעגסיוא ּוהָיִשאֹי
 רעד ּוהָיֵקלִח סָאװ ְךּוּב םעד ןיא ןּבירשעג ןעייטש סָאװ הרֹוּת
 .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןענּופעג טָאה ןהֹּכ

 סָאװ ,םיא רַאפ ךלמ ןייק ןעװעג טינ זיא רע יװ ַאזַא ןּואי
 ןייז טימ ןּוא ןצרַאה ןצנַאנ ןייז טימ טָאג ּוצ ןרעקמּוא ךיז לָאו



 3 3 םיכלמ 32-26 גכ

 הרֹוּת רעצנַאג רעד טול ,חֹוּכ ןצנַאג ןייז טימ ןּוא לעז רעצנַאג
 .רע יװ ַאזַא ןענַאטשעגפיוא טינ זיא םיא ךָאנ ןּוא ;ןהשמ ןּופ

 -מירג ןסיורג ןייז ןּופ טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה טָאג רעּבָא=
 -רעד עלַא רַאפ ,הדּוהי ףיוא טמירנעג טָאה ןרָאצ ןייז ןעוו ןרָאצ
 טָאה טָאג ןּואי .טנרעצרעד םיא טָאה השנמ סָאװ ןעגנונערעצ
 ךיא יװ יװַא ,םינּפ ןיימ ןּופ ןָאטּפָא ךיא לעװ הדּוהי ךיוא :טנָאזעג
 טָאטש עקיוָאדיד ןטכַארַאפ לעװ ךיא ןּוא ;לארׂשי ןָאטענּפָא ּבָאה
 סָאװ זיוה סָאד ןּוא ,םִיַלָשּורי ,טלײװרעדסױא ּבָאה ךיא סָאװ
 .ןייז ןטרָאד לָאז ןעמָאנ ןיימ :טנָאזעג ּבָאה ךיא

 רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןּוהָיִשאֹי ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא*
 -טייצ יד ןופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ויא סָאד ,ןָאטעג טָאה
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 ךלמ רעד ֹוכניהערַּפ ןעגנַאגענפױרַא זיא געט ענייז ןיא*
 רעד ןּוא ,תָרּפ ךייט םייּב ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ םעד ףיוא םִיַרצִמ ןּופ
 טייטעג םיא טָאה רע ןּוא ;ןגעקַא ןעגנַאגעג םיא זיא ּוהָיִׁשאֹי ךלמ
 םיא טכענק ענייז ןּבָאה" .ןעזרעד םיא טָאה רע יװ ,ֹודְנמ ןיא
 טכַארּבעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ֹודְגמ ןּופ ןטיוט ַא טריפעגקעװַא
 .רבק ןייז ןיא ןּבָארגַאּב םיא ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק

 ןּופ ןּוז םעד זָחֶאֹוהְי ןעמּונעג טָאה דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ןּוא
 רַאפ טכַאמעג םיא ןּוא ,טּבלַאזעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ןּוהָיִׁשאי
 .טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא ךלמ

 רע זַא ,ןעװעג טלַא זָחָאֹוהי זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ירד
 ןיא טגיניקעג רע טָאה םישדח יירד ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא
 ,לֵטּומַח ןעוועג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי
 .הָנבִל ןּופ ,ןּוהָימרִי ןּופ רעטכָאט יד

 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא
 .ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע ענייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא
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 ןיא ,הָלבִר ןיא טרַאּפשעגנײַא םיא טָאה ֹוכניהערַּפ ןּוא*
 טָאה רע ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא ןגיניק טינ לָאז רע זַא ,תָמֵח דנַאל
 רענטנעצ טרעדנּוה ,דנַאל ןפיוא ףָארטש ַא טנײלעגפיורַא
 .דלָאג רענטנעצ ַא ןּוא ,רעּבליז

 ןּוהָיִשאֹי ןּופ ןּוז םעד םיקָילָא טכַאמעג טָאה ֹוכנ-הערַּפ ןּואי
 רע ןּוא ,ןּוהָיִׂשאֹי רעטָאפ ןייז ןּופ טרָא םעד ףיוא ךלמ רַאפ
 טָאה ןוָחָאֹוהי ןּוא .םיִקָיֹוהי ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיּבעגמּוא טָאה
 זיא ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןּוא ;ןעמונעגקעװַא רע
 .ןּברָאטשעג ןטרָאד

 ּוצ ןּבעגעג םיִקָיֹוהי טָאה דלָאנ סָאד ןּוא רעּבליז סָאד ןּוא*
 ןּבעג ּוצ ידּכ ,דנַאל סָאד טצַאשעגּפָא טָאה רע רעּבָא ;ןהערַּפ
 טול ןכַאלטיא ןּופ ;ןהערַּפ ןּופ לעפַאּב םעד טול טלעג סָאד
 סָאד ןּוא רעּבליז סָאד טנָאמענפיוא רע טָאה גנוצַאשּפָא ןייז
 .ןֹוכנ-הערַּפ ּוצ ןּבעג ּוצ ידּכ ,דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןּופ דלָאג

 רע זַא ,ןעוװעג טלַא םיִקָיֹוהְי זיִא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפיי
 .םִיַלָׁשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ףלע ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא
 רעטכָאט יד הָדּובז ןעװעג זיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .הָמּור ןּופ ,ןהָידּפ ןּופ

 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּואיי
 .ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע ענייז סָאװ ץלַא יו יזַא
 ךלמ רעד רֵצְנדַכּובנ ןעגנַאנעגפױרַא זיא געט ענייז ןיאי דר

 יירד םיא ּוצ טכענק ַא ןעוועג זיא םיִקָיֹוהְי ןּוא ,לבָּב ןּופ
 -רעדיװ טָאה ןּוא טרעקענּפָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ;רָאי
 .םיא ןָא טקינעּפש

 ,םידׂשַּכ ןּופ סעדנַאּב םיא ףיוא טקישעגנָא טָאה טָאג ןּוא;
 ןּופ סעדנַאּב ןּוא ,בָאֹומ ןּופ סעדנַאּב ןּוא ,םֶרַא ןּופ סעדנַאּב ןּוא
 ,הדּוהי ףיוא טקישעגנָא יז טָאה רע ןּוא ;ןֹומַע ןּופ רעדניק יד

 טא א יי ..{+
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 סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ,ןעגנערּבוצרעטנוא סע ידּכ
 טול רָאנ* .םיאיבנ יד טכענק ענייז ךרּוד טדערעג טָאה רע
 ןָאטּוצּפָא ייז ידּכ ,הדּוהי ףיוא ןעשעג סָאד זיא טָאג ןּופ ליומ םעד
 טָאה רע סָאװ ץלַא טול ,ןהשנמ ןּופ דניז יד רַאפ ,םינּפ ןייז ןּופ
 טָאה רע סָאװ טּולּב ןקידלּושמּוא םעד רַאפ ךיוא ןּוא* .ןָאטעג
 קידלּושמּוא טימ םִיַלָשּורי טליפעננָא טָאה רע זיּב ,ןסָאגרַאּפ
 .ןּבעגרַאפ טלָאװעג טינ טָאה טָאג ןּוא ;טּולּב

 סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמיקִיֹוהי ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּואי
 -טייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 ןייז ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה םיִקָיֹוהְי ןּוא*
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןיִכִיֹוהי ןּוז

 -סױרַא טינ רעדיװ רעמ זיא םִיַרצִמ ןּופ ךלמ רעד ןּואי
 טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד םורָאװ ,דנַאל ןייז ןּופ ןעגנַאגעג
 ץלַא ,תָרּפ ךייט םעד ויּב םִיַרצִמ ןּופ ךַאּב םעד ןּופ ,ןעמּונעגּוצ
 .םִיַרצִמ ןּופ ךלמ םּוצ טרעהעג סָאװ

 ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלַא ןיִכִיֹוהְי זיא רָאי ןצכַא*
 רעד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה םישדח ירד ןּוא ,ךלמ
 ןּופ רעטכָאט יד ָאּתשּוחנ ןעװעג זיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ
 .םִיַלָשּורי ןּופ ,ןענֶתָנלֶא

 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא"
 .ןָאטעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא

 ךלמ םעד רַצְנדַכּובנ ןּופ טכענק יד ןענייז טייצ רענעי ןיא"
 ויא טָאטש יד ןּוא ,םִיַלָשּורי ףיוא ןעגנַאועגפױרַא לבָּב ןּופ
 לבָּב ןּופ ךלמ רעד רֵצָנדַכּובנ ןּוא:: .גנּורעגעלַאּב ןיא ןעמּוקעג
 ןּבָאה טכענק ענייז תעּב ,טָאטש רעד ףיוא ןעמוקעג זיא
 .ריא ףיוא טרעגעלעג
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 םעד ּוצ ןעגנַאנעגסױרַא הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ןיכִיֹוהי זיא**
 ענייז ןּוא ,טכענק ענייז ןּוא ,רעטּומ ןייז ןּוא ,רע ,לבָּב ןּופ ךלמ
 םיא טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןּוא ;רענידפיוה ענייז ןּוא ,ןרַאה
 .הכולמ ןייז ןּופ רָאי ןטכַא ןיא ןעמּונעגקעװַא

 ןּופ תורצֹוא עלַא ןטרָאד ןּופ ןגױצעגסױרַא טָאה רע ןּואי*
 טקַאהעצ טָאה רע ןּוא ;זיוה סכלמ ןּופ תורצֹוא יד ןּוא ,זיוה סטָאנ
 טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ רעד המלש סָאװ םילּכ ענרעדליג עלַא
 .טנָאזעגנָא טָאה טָאג יו ױזַא--טָאג ןּופ לּפמעט םעד ןיא טכַאמענ
 ןּוא ,ןרַאה עלַא ןּוא ,םִיַלָׁשּורי ץנַאג ןּבירטרַאפ טָאה רע ןּוא'*
 עלַא ןּוא ,ענעגנַאפעג טנוױט ןעצ ,םירֹוּבינ עשידלעה עלַא
 יד ץּוחַא ןּבילּבעג טינ זיא רענייק ;סרעסעלש ןּוא סרעטסניימ
 -רַאפ טָאה רע ןּוא* .דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןּופ עטסמערָא
 םעד ןּוא ,רעטּומ סכלמ םעד ךיוא ;לבִּב ןייק ןעניכִיֹוהי ןּבירט
 טָאה ,דנַאל ןּופ יִנּפ יד ןּוא ,רענידפיוה ענייז ןּוא ,רעּבײװ סכלמ
 עלַא ןּוא= .לבָּב ןייק םִיַלָשּורי ןּופ תולג ןיא טריפעגקעװַא רע
 ,סרעסעלש יד ןּוא סרעטסניימ יד ןּוא ,טנויוט ןּביז ,טיײל-סליזח
 רעד טָאה יז ,המחלמ ּוצ ןגיוט סָאװ םירֹוּביג ,עלַא ,טנויױט
 .לבָּב ןייק תולג ןיא טכַארּבעג לבָּב ןּופ ךלמ

 טָאטשנָא ךלמ רַאפ טכַאמעג טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןּואיי
 ןעמָאנ ןייז ןטיּבעגמּוא טָאה רע ןּוא ,ןהָינַַּמ רעטעפ ןייז םיא
 .ּוהָיִקדִצ ףיוא

 רע זַא ,ןעוװעג טלַא ּוהָיִקדִצ זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןייא'*
 .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ףלע ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא
 רעטכָאט יד לֵטּומַח ןעוועג זיא רעטּומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .הנבַל ןּופ ,ןּוהָימרִי ןּופ

 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא"
 ןגעוו ןּופ ,רָאװרַאפי .ןָאטעג טָאה םיקָילֶא סָאװ ץלַא יװ ױזַא
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 ,הדּוהי ןּוא םִיַלָשּורי ףיוא ןעשעג סָאד זיא טָאג ןּופ ןרָאצ םעד
 .םינּפ ןייז ןּופ ןפרָאװענקעװַא יז טָאה רע זיּב

 .לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה ּוהָיִקדִצ ןּוא

 ןיא ,הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטניינ ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי דר
 ןעמּוקעג זיא ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח ןטנעצ

 ףיוא ,ליח רעצנַאג ןייז ןּוא רע ,לבָּב ןּופ ךלמ רעד רֵצְנדַכּובנ
 ןּבָאה יז ןּוא ,ריא ףיוא טרעגעלעג טָאה רע ןּוא ,םִיַלָׁשּורי
 זיא טָאטש יד ןּוא* .ריא םּורַא דנור קרעװרעגעלַאּב טיוּבעג
 .ןּוהָיִקדִצ ךלמ ןּופ רָאי ןטפלע ןויּב גנורעגעלַאּב ןיא ןעװעג
 רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה שדֹוח ןטריפנ ןּופ גָאט ןטניינ ןיא
 םעד רַאפ טיורּב ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןּוא ,טָאטש ןיא רעננּוה
 ןּוא ,ןרָאװעג ןכָארּבעגנייַא זיא טָאטש יד ןּוא* .דנַאל ןּופ קלָאפ
 רעיוט םעד ךרּוד טכַאנ ייּב ןפָאלטנַא ןענייונ טייל-המחלמ עלַא
 םידׂשַּכ יד ןּוא-ןטרָאג סכלמ םייּב סָאװ ןרעיומ ײװצ יד ןשיװצ
 קעװַא זיא !ךלמ רעדז ןּוא-טָאטש רעד םּורַא דנור ןעװעג ןענייז
 טָאה םידׂשַּכ יד ןּופ ליח רעד רעּבָא* .ןױלּפ ןּופ געװ ןטימ
 יד ןיא טגָאיעגנָא םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ךלמ םעד טגָאיעגכָאנ
 .םיא ןּופ ןפָאלעצ זיא ליח רעצנַאג ןייז ןּוא ;ֹוחירי ןּופ ןענױלּפ
 -פיורַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ךלמ םעד טּפַאכעג ןּבָאה יז ןּוא
 -סורַא טָאה עמ ןּוא ;הָלבִר ןייק לבָּב ןּופ ךלמ םּוצ טכַארּבעג
 ןעמ טָאה ןיז סּוהָיִקדִצ ןּואי .טּפשמ ַא םיא ףיוא טגָאזעג
 דנילּב רע טָאה ןגיוא סּוהָיקדִצ ןּוא ;ןגױא ענייז רַאפ ןטכָאשעג
 ןּוא ,ןטייק ענרעּפּוק ןיא טדימשעג םיא טָאה רע ןּוא ,טכַאמעג
 .לבָּב ןייק טכַארּבעג

 סָאד-שדֹוח ןּופ גָאט ןטעּביז ןיא ,שדֹוח ןטפניפ ןיא ןּואי
 --לבָּב ןּופ ךלמ םעד רַצְנדַכּובנ ךלמ ןּופ רָאי עטנצניינ סָאד זיא
 רעד ,ליחיּבייל םעד ןּופ טּפױה רעד ןְדַאְרַּובנ ןעמּוקעג זיא
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 טָאה רע ןּואי .םִיַלָשּורי ןייק ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ןּופ טכענק
 עלַא ךיוא ;ךלמ ןּופ זיוה סָאד ןּוא ,טָאג ןּופ זיוה סָאד טנערּברַאפ
 רע טָאה ,ןַאמ ןסיורג ַא ןּופ זיוה ַא רָאנ ּוװ ,םִיַלָשּורי ןּופ רעזייה
 דנּור םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיומ יד ןּואי* .רעייפ ןיא טנערּברַאפ
 םעד טימ סָאװ םידׂשַּכ יד ןּופ ליח רעצנַאג רעד טָאה םּורַא
 ןּופ טשער םעד ןּוא* .ןפרָאװעגניַא ליחיּבייל םעד ןּופ טּפױה
 ענעפָאלעגרעּבירַא יד ןּוא ,טָאטש ןיא ןּבילּבעג זיא סָאװ קלָאפ
 םעד ןּוא ,לבָּב ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןפָאלעגרעּבירַא ןענייז סָאװ
 ליזיּבייל םעד ןּופ טּפיוה רעד ןְדַאְרַזּובנ טָאה ,ןֹומה ןּופ טשער
 ןְדַאְרַּובנ טָאה קלָאפ ןּופ עטסמערָא יד ןּופ רָאנ* .ןּבירטרַאפ
 נײװ רַאפ ןוָאלעגרעּביא ליחיּביל םעד ןּופ טּפױה רעד
 .טײלרעקַא רַאפ ןּוא רערינטרעג

 יד ןּוא ,טָאג ןּופ ויוה ןיא סָאװ ןלייז עֶנרעּפּוק יד ןוא*
 ןּבָאה ,טָאג ןּופ זיוה ןיא סָאװ םי םענרעּפּוק םעד ןּוא ,ןלעטשעג
 ןופרעד רעּפּוק סָאד ןגָארטעגקעװַא ןּוא ,ןכָארּבעצ םידׂשַּכ יד
 -ציינש יד ןּוא ,ןעלפוש יד ןּוא ,ּפעט יד ךיוא:* .לבָּב ןייק
 עמ סָאװ םילּכ ענרעּפוק עלַא ןּוא ,ןלָאש יד ןּוא ,סרעסעמ
 -רעייפ יד ךיוא* .ןעמּונעגוצ יז ןּבָאה ,יײז טימ ןעניד טנעלפ
 סָאװ ןּוא ,דלָאג ,דלָאג סָאװ ,סנקעּבגנערּפש יד ןּוא ,ןענַאפ
 ליחיּביַל םעד ןּופ טּפױה רעד טָאה ,רעּבליז ,רעּבליז
 ,ןלעטשעג יד ןּוא ,םי ןייא םעד ,ןליײז ײװצ ידי* .ןעמונענוצ
 עלַא ןּופ רעּפּוק סָאד--זיוה סטָאג רַאפ טכַאמעג טָאה המלש סָאװ
 זיא ןלייא ןצכַא* .ןגעווצּפָא ןעװעג טינ זיא םילּכ עקיזָאדיד
 ןעװעג זיא ןיורק ענרעּפּוק ַא ןּוא ;ליײז ןייא ןּופ ךייה יד ןעוועג
 ;ןליײא יירד ןעװעג זיא ןיורק רעד ןּופ ךייה יד ןּוא ;םיא ףיוא
 ןיורק רעד ףיוא ןעװעג ןענייז ןעמיורגלימ ןּוא קרעווצענ ַא ןּוא
 ,לייז ןטיײװצ םּוצ ןכיילגסעד ןּוא ;רעּפּוק ןּופ ץלַא ,םּורַא דנור
 .קרעװצענ םעד רעּביא
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 הָיְרׂש ןעמּונעג טָאה ליחיּבייֵל םעד ןּופ טּפױה רעד ןּואי*
 -לעווש ירד יד ןּוא ,ןהֹּכ ןטײװצ םעד הָינַפְצ ןּוא ,לודְנְדהֹּכ םעד
 רענידפיוה ןייא ןעמונעג רע טָאה טָאטש ןּופ ןּואי* ;סרעטיה
 ןּוא ,טייל-המחלמ יד רעּביא רעעופיוא רעד ןעװעג זיא סָאװ
 סָאװ ,םינּפ סכלמ םעד ןעז ןגעלפ סָאװ יד ןּופ רענעמ ףניפ
 "ליח םעד ןּופ רעּביײרש םעד ןּוא ,טָאטש ןיא ןענּופעג ךיז ןּבָאה
 ,דנַאל ןּופ קלָאפ סָאד ליח ןיא ןעמּונעגפיוא טָאה סָאװ רעריפ
 ךיז ןּבָאה סָאװ דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןּופ ןַאמ קיצכעז ןּוא
 יּביַל םעד ןּופ טּפיוה רעד ןְדַאְרַזּובנ ןּוא* .טָאטש ןיא ןענופעג
 ךלמ םעד ּוצ טריפעגקעוװַא יז טָאה ןּוא ,ןעמּונעג יז טָאה ליח
 יז טָאה לבָּב ןּופ ךלמ רעד ןּוא* .הָלבַר ןייק לבָּב ןּופ
 הדּוהי זיא ױזַא .תֶמַח דנַאל ןיא הָלבִר ןיא טייטעג ןּוא ןגָאלשעג
 .דנַאל ןייז ןּופ תולָג ןיא קעװַא

 סָאװ ,הדּוהי דנַאל ןיא ןּבילּבעג זיא סָאװ קלָאפ סָאד ןּואי
 יֵז רעּביא-זָאלעגרעּביא טָאה לֵבְּב ןּופ ךלמ רעד רַצְנדִכּובנ
 ןּופ ןּוז םעד םקיחַא ןּופ ןּוז םעד ּוהָילַדג טצעזעגפיוא רע טָאה

 .ןענָפָׂש
 ןּבָאה ,ןשטנעמ יד טימ יז ,ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא יװ ןּוא=

 ,ןּוהָילַדנ טצעזענפיוא טָאה לבָּב ןופ ךלמ רעד זַא ,טרעהעג
 רעד לאֵעָמׁשִי ןּוא :הָּפצִמ ןייק ןּוהָילַדג ּוצ ןעמוקעג יז ןענייז ױזַא
 ןּוז רעד הָיְרׂש ןּוא ,ןחַרָק ןּופ ןּוז רעד ןֶנָחֹוי ןּוא ,ןהָינַתנ ןּופ ןּוז
 ,יתָכֲעַמ םעד ןּופ ןּוז רעד ּוהָינֲַאַי ןּוא ,הָפֹוטנ ןּופ ,ןתָמּוחנַּת ןּופ
 ןוא יז ןרָאװשעג טָאה ּוהָילַדג ןּוא** .ןשטנעמ ערעייז טימ ײז
 ארֹומ טינ טלָאז ריא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,ןשטנעמ ערעייז
 טניד ןּוא , דנַאל ןיא טציז ;םידׂשַּכ יד ןּופ טכענק יד .רַאפ ןּבָאה
 .ןייז טּוג טעװ ךייַא ןּוא ,לבַּב ןּופ ךלמ םעד

 ןעמּוקעג זיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא ןעװעג זיא סע רעּבָא*
 ןופ ,ןעֶמָשילֶא ןּופ ןּוזו םעד הָינַתַנ ןּופ ןּוז רעד לאֵעְמשִי
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 ןּבָאה יז ןּוא ,םיא טימ ןשטנעמ ןעצ ןּוא ,םַאטשּפָא ןכַאלגיניק
 רעהדּוהי יד ךיוא ;ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,ןּוהָילַדג ןגָאלשעג
 ןוא .הָּפצִמ ןיא םיא טימ ןעװעג ןענייז סָאװ םידׂשַּכ יד ןּוא
 ןּופ טײלטּפױה יד ןּוא ,סיורג זיּב ןיילק ןּופ קלָאפ עצנַאג סָאד
 םורָאװ ,םִיַרצִמ ןייק קעװַא ןענייז ןּוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז ,ליח
 .םידׂשַּכ יד רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה יז

 םעד ךָאנ רָאי ןטסקיסיירד ןּוא ןּביז ןיא ןעװעג זיא סע ןּואי
 ,שדֹוח ןטפלעוװצ ןיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןיִכִיֹוהְי ןּופ תולג
 ךֵדֹורמ-ליִוָא טָאה ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןיא
 ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע סָאװ רָאי םעד ןיא ,לבָּב ןּופ ךלמ רעד
 ןּופ ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ןיכִיֹוהְי ןּופ ּפָאק םעד ןּביױהעגפיוא
 טָאה ןּוא ,ךַאלטניירפ םיא ּוצ טדערעג טָאה רע ןּוא* .הסיפּת
 ייּב סָאװ םיכלמ יד ןּופ ןלּוטש יד רעּביא לּוטש ןייז טלעטשעג
 ,רעדיילק-הסיפּת ענייז ןטיּבעגמּוא טָאה רע ןּוא* .לבָּב ןיא םיא
 ןּופ געט עלַא דימּת טיורּב םיא ייּב ןסעגעג טָאה רע ןּוא
 ,שינעמּוקסיוא עקידנעטש ַא ,שינעמוקסיוא ןייז ןּוא* .ןּבעל ןייז
 ןּופ געט עלַא ךַאלגעטנָאט ךלמ ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא
 .ןּבעל ןייז
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